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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 21 iunie 2000

Comisiile pentru Politică Externă ale Senatului şi Camerei Deputaţilor şi-au
desfăşurat lucrările în şedinţă comună cu următoarea ordine de zi:

� Audierea unor candidaţi pentru postul de ambasador al României:
- Ion Dobreci pentru Siria;
- Ion Vîlcu pentru Chile;
- Dan Mihai Bârliba pentru Arabia Saudită;
- Mariana Stoica pentru Israel;
- Gheorghe Uglean pentru Cuba.

În şedinţă separată, numai Comisia pentru politică externă a Camerei
Deputaţilor:

� Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a următoarelor proiecte de
Lege:

•  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.73/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/1998
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România
(Comisia a fost sesizată pe fond)

•  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.31/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Republica Austria, Republica
Bulgaria, Republica Croaţia, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica
Polonă, România, Republica Slovacă şi Republica Slovenia, adoptat la
Budapesta (Ungaria), la 7 februarie 1998, cu privire la prelungirea Programului de
schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS), pentru
peiroada 1 ianuarie 2000 � 31 decembrie 2004 (Aviz).

Lucrările şedinţei au fost deschise de domnul Victor Boştinaru.

- O prezintă membrilor celor două Comisii pe doamna Mariana Stoica,
candidată la postul de ambasador al României la Tel Aviv, invitând apoi
membrii Comisiilor să îi adreseze întrebări.

Domnul Mihai Baciu (PD) :

- Care este statutul actual al muncitorilor români în Israel.
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Doamna Mariana Stoica :

- trebuie atenuată cât mai mult proporţia muncitorilor  la negru.

Domnul Ioan Ardelean (PUNR) :

- Consider că îmbinarea celor două specialităţi ale Dumneavoastră, pedagogia şi
diplomaţia, este binevenită pentru dificila misiune pe care o veţi îndeplini;

- balanţa comercială e deficitară. Cum consideraţi că veţi contribui la ameliorarea
acestei situaţii?

- 
Doamna Mariana Stoica :

- sunt, într-un fel, la sfârşitul unei cariere profesionale;
- experienţa acumulată în mediul european m-a făcut să cred că pot contribui la

întărirea punţii ce ne leagă de Israel;
- într-adevăr, schimburile economice sunt nesemnificative, mai ales pentru că nu a

fost semnat Acordul de Liber Schimb, care va fi cât mai rapid rezolvat.

Domnul Ştefan Glăvan (PD) :

- spaţiul Israel este extrem de important. Vă rog să aveţi grijă de diapora română
de acolo.

Domnul Alexandru Paleologu (PNL) :

- doresc să îmi exprim satisfacţia şi mândria pentru nominalizarea unei adevărate
doamne într-un asemenea post important.

Domnul Amedeo Lăzărescu (PNL) :

- face câteva consideraţii asupra zonei, istoriei şi influenţei acesteia asupra
evoluţiei lumii;

- menţionează  relaţiile bilaterale cu Israelul pe care România le-a întreţinut într-o
manieră remarcabilă şi în timpul comunismului.

Domnul Gheorghe Ceauşescu (PNŢCD) :

- îşi exprimă satisfacţia pentru această numire şi regretul pentru faptul că  plecarea
la acest post ne va lipsi de o colegă valoroasă.

Domnul Mihai Dorin (PNŢCD) :

- Israelul este un punct astral al planetei, avem o tradiţie diplomatică importantă;
- felicitări pentru curajul de a asuma dificila sarcină;
- Israelul e şi  un punct cultural foarte important.

Doamna Mariana Stoica :

- Subliniază necesitatea creşterii schimburilor culturale.
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Domnul Sergiu Cunescu (PSDR) :

- îmi pun, desigur, o întrebare: sunteţi o persoană admirată şi consacrată
diplomatic, parlamentar, european. Ce v-a făcut să alegeţi diplomaţia ?

Doamna Mariana Stoica :

- cred că relaţiile pe care le am în lumea politică americană şi europeană mă vor
ajuta în misiunea asumată.

Domnul Dorel Dorian (PNŢCD) :

- sunteţi aşteptată în Israel, atât de oficialităţi, cât mai ales de cei de origine
română.

- există acolo mari valori culturale mondiale, de origine română.
- Este nevoie mare de investiţiiisraeliene în România ;
- Israelul trece acum printr-un moment greu.

Doamna Mariana Stoica :

- sper să fac faţă aşteptărilor. Sper ca anul 2000, an jubiliar al Creştinătăţii,  să
aducă în Israel pacea.

- 
Domnul Victor Boştinaru :

- Ierusalimul este o capitală cheie. E prima numire a unui preşedinte de Comisie
într-o ţară importantă.

- Supune la vot candidatura doamnei Mariana Stoica la postul de ambasador al
României în Israel.
- Cu 30 voturi pentru şi 1  vot împotrivă,  doamna Mariana Stoica a primit aviz
favorabil pentru postul de ambasador al României în Israel.

Domnul Victor Boştinaru :

- Prezintă  membrilor Comisiilor pe următorul candidat, domnul Dan Mihai
Bârliba, pentru postul de ambasador al României în Arabia Saudită.

- Invită membrii Comisiilor să adreseze întrebări candidatului.

Domnul Ioan Ardelean (PUNR) :

- România trebuie să dezvolte  cu Arabia Saudită relaţii importante;
-  necesitatea creşterii schimburilor economice;
- folosirea portului Constanţa în drumul petrolului saudit către Occident.

Domnul Dan Bârliba :

- e loc de mult mai mult; petrolul şi gazelesaudite sunt produse strategice pentru
care trebuie să ne înscriem în interesele saudiţilor apropos de noile trasee
energetice, noile ecuaţii mondiale;

- trebuie să împărţim ţiţeiul direct la rafinării, pentru a-l prelucra noi şi tranzita către
Europa Occidentală;
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- putem trimite şi expertiză acolo şi aduce studenţi la facultăţile noastre din
domeniu;

- Arabia Saudită va avea, anual, 2000 MW deficit de energie electrică; putem
interveni aici.

Domnul Iftene Pop (PNŢCD) :

- relaţiile bilaterale în comunism au fost bune şi nu prea.

Domnul Dan Bârliba :

- până în 1989, Arabia Saudită a avut o serie de gesturi faţă de România, deşi nu
au avut relaţii diplomatice cu nici o ţară din zonă şi nici relaţii economice.

Domnul Iftene Pop (PNŢCD) :

- importantă era şi este şi religia. Ei au refuzat sistematic să întreţină orice fel de
relaţii cu state comuniste,  state �fără Dumnezeu�.

Domnul Ghiorghi Prisăcaru :

- menţionează personalitatea de excepţie a candidatului;
- cred că ar fi fost mai util într-o ţară europeană;
- Arabia Saudită nu mai înseamnă de mult doar petrol, zone industriale imense şi

tehnologii de vârf sunt din ce în ce mai prezente .

Domnul Victor Boştinaru :

- Subliniază rolul de lider al Arabiei Saudite în zonă.

Domnul Mihai Baciu (PD) :

- Apreciere pentru numire;
- o ţară complet diferită, deci necesitatea intensificării schimburilor culturale.

Domnul Dan Bârliba

- Islamul este sursă de drept, morală şi administraţie;
- la ei, totul e tradiţie;
- racordarea la modernism este importantă;
- necesitatea schimburilor universitare, valorificarea tradiţiilor musulmane de la noi.

Domnul Mihai Baciu (PD) :

- e frumoasă lumea aia, dar dacă încercaţi doar să ridicaţi vălul unei femei, conform
legii Sharia care guvernează totul, rezultatul nu va mai fi atât de frumos.

Domnul Ştefan Glăvan (PD) :

- urează candidatului succes în importanta misiune;
- aminteşte excelenta colaborare de care s-a bucurat la Consiliul Europei.
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Domnul Ilie Ştefan (PD) :

- profesionism împins la extrem, un mare câştig numirea sa ca ambasador.

La supunerea la vot, cu 22 voturi pentru şi 3 împotrivă, candidatura domnului Dan
Mihai Bârliba la postul de ambasador al României în Arabia Saudită  a primit aviz
favorabil.

Domnul Victor Boştinaru :

- prezintă membrilor celor două Comisii pe domnul Cheorghe Uglean la postul de
ambasador al României la Havana;

- a fost rechemat din Costa Rica, în urma reorganizării misiunilor diplomatice de
către MAE.

- Invită membrii Comisiilor să adreseze întrebări.

Domnul Ilie Ştefan (PD) :

- am fost de curând cu o delegaţie oficială în Maroc, iar ambasadorul nici nu a
catadicsit să ne vadă;

- domnul Uglean a dovedit o atitudine complet diferită: deşi nu ne-am oprit la San
Jose decât pentru ceva mai mult de o oră pentru a schimba avionul, a venit la
aeroport şi ne-a întâmpinat cu toată căldura şi ospitalitatea.

Domnul Dan Amedeo Lăzărescu (PNL) :

- Cuba este o ţară paradoxală, aparent stăpânită de ultimul mohican, care e la fel
de comunist ca şi mine;

- el şi-a bătut joc şi de ruşi şi de americani;
- Cuba este singura ţară comunistă care nu a desfiinţat ordinul masonic;
- aveţi nevoie de foarte multă abilitate pentru a vă îndeplini misiunea acolo.

Domnul deputat Ion Pârgaru (PDSR ) :

- am fost de câteva ori în Cuba;
- am întâlnit acolo cea mai diversificată paletă politică şi economică;
- necesitatea relansării schimburilor economice. Succes şi încredere.

Domnul Iftene Pop (PNŢCD) :

- par a fi apărut în peisajul cubanez elemente diferite, specifice, după 1989. Care
consideraţi că ar fi acestea?

Domnul Gheorghe Uglean :

- există dificultăţi, în primul rând distanţa;
- relaţiile României cu Cuba s-au răcit după 1989, dar au 734,3 milioane ruble

transferabile datorie la noi, de la construcţia unui mare combinat, neterminat încă;
- Trebuie găsite modalităţi de plată, din producţia ridicată de nichel şi cobalt care va

începe în 2004, sau din alte resurse;
- Exportăm ARO, camioane;
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- există posibilităţi de dezvoltare;
- Relaţiile culturale, trebuiesc de asemenea dezvoltate. S-a aprobat amplasarea

acolo a unui bust al lui Eminescu.
- 
Domnul Ghiorghi Prisăcaru :

- domnul Uglean a mai fost audiat, postul din Costa Rica fiind �de încălzire�.
- nu este un post uşor, dar este o ţară şi o perioadă interesantă.
- Jumătate din schimburile comerciale ale Cubei sunt cu Uniunea Europeană;
- este nevoie de pragmatism în relaţiile economice.

Domnul Zsolt Szilagyi (UDMR) :

- este un post dificil;
- din cv-ul dumneavoastră lipseşte perioada1980-1989. Ce aţi făcut între acei ani?

Domnul Gheorghe Uglean :

- am fost, 30 de ani magistrat.
- La Craiova, până în 1990, am ocupat diverse funcţii, până la cea de preşedinte al

Tribunalului, care era cel mai mare din ţară după Bucureşti;
- Sunt un pasionat al dreptului constituţional şi o comparaţie cu dreptul

constituţional latino-american ar fi fost o experienţă interesantă.

Se supune la vot candidatura domnului Gheorghe Uglean la postul de ambasador
al României la Havana. Cu 21 voturi pentru şi 4 împotrivă,  acesta primeşte aviz
favorabil.

Este prezentat membrilor celor două Comisii domnul Ion Dobreci, candidat la
postul de ambasador al României la Damasc.

Domnul Ghiorghi Prisăcaru :

- cum vedeţi evoluţia Siriei şi a zonei ?
- puteţi să ne faceţi o apreciere pentru prestaţia ca diplomat de până acum ?

Domnul Ion Dobreci :

- Al Assad a condus Siria timp de peste 30 de ani;
- Tratativele cu Israelul (pe probleme teritoriale) sunt pe calea cea bună (cele

legate de lacul Tiberiada şi de alte teritorii);
- Al Assad a înţeles că Siria nu se poate izola într-o lume supusă globalizării;
- Fiul său este preşedintele Societăţii de informatică din Siria, un tânăr reformist şi

care are susţinere în Occident.

Domnul Ioan Ardelean (PUNR) :

- necesitatea strângerii relaţiilor România-Siria;
- satisfacţia că din nou un diplomat de carieră rămâne în profesie;
- ce veţi face pentru sporirea schimburilor comerciale ?
- să încercăm să înlocuim în exporturile noastre produsele neprelucrate cu cele

prelucrate.
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Domnul Ion Dobreci :

- am lucrat în Arabia Saudită şi am avut satisfacţia realizării unor vizite de prestigiu
şi a lansării schimburilor bilaterale;

- începând cu 1998, a avut loc o cădere a preţului petrolului deci, Siria care
depinde 90% de veniturile din petrol, a marcat o scădere în schimburile bilaterale;

- putem exporta mai mult şi voi acţiona pentru asta.

Domnul Victor Boştinaru :

- mergeţi la Damasc în momentul schimbării conducerii politice;
- veţi asista la schimbarea în evoluţia procesului de pace, mai ales că regimul se

schimbă şi în Iordania;
- trebuie crescut exportul şi în Siria şi în regiune. Nu este vorba doar de mobilă, am

exportat şi armament;
- trebuie definit un proiect diplomatic regional.

Domnul Ion Dobreci :

- Pacea este destul de aproape;
- Premierul Barak are nevoie de ajutor de la Statele Unite ale Americii pentru a

compensa retragerea;
- pacea înseamnă şi relansarea reconstrucţiei în regiune;
- e vorba ca Arabia Saudită să dea bani mulţi pentru reconstrucţie;
- Peres are un plan pentru o piaţă comună arabă, asemănătoare ASEAN-ului;
- Destindere şi apropiere de SUA;
- România a contribuit la lansarea procesului de pace;
- Arabia Saudită a dat credite mari Siriei pentru că vrea să devină centrul de putere

în zonă, aşa cum a făcut şi cu Iordania;
- Suntem bine plasaţi pentru a participa la reconstrucţie.

Domnul Dorel Dorian (FCER) :

- fratele lui Assad nu a renunţat la ideea de a fi lider, având şi oarece sprijin în Irak.
- fiul lui Assad este un om al viitorului.

Domnul Ion Dobreci :

- l-am cunoscut bine pe fratele lui Assad;
- ei aparţin unei minorităţi etnice şi religioase, mai apropiate de creştini; a creat din

acest grup trupe speciale;
- nu se bucură de o bază de popularitate în Siria, ca Bashar;
- Rifad, care este un foarte bogat om de afaceri, ar vrea postul de conducător, dar

nu pentru el, ci pentru fiul său;
- Hezbollah-ul e controlat de actuala putere;
- Rifad e rău văzut, datorită represiunilor,vieţii desfrânate şi luxului pe care l-a afişat

întotdeauna în mod ostentativ.

Cu 22 voturi pentru şi 1 vot împotrivă, candidatura domnului Ion Dobreci la postul
de ambasador al României la Damasc a primit aviz favorabil.
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Este prezentat membrilor celor două Comisii domnul Ion Vâlcu, candidat la postul
de ambasador la României la Santiago de Chile.

Domnul Ion Vâlcu :

- consider votul dumneavoastră drept cea mai importantă legitimare a misiunii
mele.

Domnul Dan Amedeo Lăzărescu (PNL) :

- conform unor păreri populare, Pinochet este cel mai mare preşedinte al Chile, a
salvat ţara de dezastrul lăsat de Allende.

Domnul Ion Vâlcu :

- dialogul politic are mare potenţial. Putem folosi multe experienţe chiliene.

Domnul Sergiu Cunescu (PSDR) :

- am întâlnit-o, la două congrese social-democrate, pe fiica lui Allende. Sindicatele
sunt extrem de importante şi influente. Legislaţia muncii este foarte avansată,
poate fi folosită.

Domnul Ion Vâlcu :

- mecanismele de asistenţă socială în economia de piaţă sunt un alt succes care
trebuie folosit.

- 
Domnul Zsolt Szilagyi (UDMR) :

- îşi exprimă bucuria pentru un candidat atât de tânăr;
- este de acord cu domnul Lăzărescu că, fără cunoaşterea istoriei, experienţa

diplomatică nu e de ajuns;
- Mai există vreun ambasador atât de tânăr? Aştept cu interes valul de diplomaţi

tineri;
- Există mulţi români în America de Sud. Ce ştiţi de ei ?
- Cum aţi reuşit să fiţi propus pentru un asemenea post?

Domnul Ion Vâlcu :

- În seria ambasadorilor tineri s-a început cu domnul Geoană, apoi doamna
Burlacu, doamna Vulpe, domnul Mihnea Motoc şi domnul Ciamba;

- Am fost implicat în toate relaţiile şi vizitele bilaterale cu ţările din zonă;
- Am stat în Mexic în perioada când s-au  relansat relaţiile diplomatice;
- am avut excelente relaţii cu comunitatea română şi voi folosi această experienţă.

Domnul Marcian Bleahu (FER) :

- trebuie să vă decideţi dacă Vâlcu sau Vîlcu, pentru că în funcţie de asta vă vor
pronunţa numele altfel;

- toţi chilienii pe care i-am întâlnit erau fie nazişti, fie urmaşii lor.
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Domnul Ghiorghi Prisăcaru :

- vă recomand să continuaţi cu diplomaţia deja dovedită;
- Allende nu a avut nimic comun cu comunismul iar Pinochet a fost un crud dictator,

în timpul său au murit şi dispărut mii de oameni;
- mergeţi la un preşedinte social-democrat;
- folosiţi experienţa Academiei Diplomatice din Chile, o prestigioasă şcoală de

diplomaţie care a creat mulţi diplomaţi de valoare sud-americani.

Cu 26 de voturi pentru şi 1 împotrivă, candidatura domnului Ion Vâlcu pentru postul
de ambasador al României la Santiago de Chile a fost avizată favorabil.

La următorul punct al ordinii de zi, în şedinţă separată, membrii Comisiei de
politică externă a Camerei Deputaţilor au desemnat ca raportor pentru Proiectul de
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.73/2000 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/1998 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Institutului European din România pe domnul deputat
Mihai Dorin (PNŢCD).

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.31/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Republica Austria, Republica Bulgaria,
Republica Croaţia, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Polonă, România,
Republica Slovacă şi Republica Slovenia, adoptat la Budapesta (Ungaria), la 7
februarie 1998, cu privire la prelungirea Programului de schimburi pentru studii
universitare în Europa Centrală (CEEPUS), pentru peiroada 1 ianuarie 2000 � 31
decembrie 2004 a primit aviz favorabil în forma în care a fost prezentat Comisiei.

Au continuat de asemenea discuţiile pe marginea Proiectului de Lege a
Diasporei Române. Domnii deputaţi  Sergiu Cunescu (PSDR), Dorin Mihai (PNŢCD),
Zsolt Szilagyi (UDMR), Ştefan Glăvan (PD),  au făcut consideraţii şi au propus
modificări ale articolelor din lege care fac referire la procedurile de stabilire a
reprezentanţilor în Consiliu, precum şi cu privire la  măsuri de încurajare a
fenomenului de organizare şi creştere a coerenţei diasporei române. S-au menţionat
de asemenea dificultăţile de reprezentare a românilor din statele care nu recunosc
existenţa  minorităţilor sau care contestă dreptul acestora la organizare şi
reprezentare.

Deputaţii au decis continuarea discuţiilor cu privire la acest proiect de lege şi
în şedinţele următoare.

La şedinţă  au participat 21 de deputaţi, absenţi motivat fiind deputaţii Crin
Antonescu (PNL, ministru), Adrian Severin (independent, deplasare), şi Mugurel
Vintilă  (independent).

       Preşedinte,  Secretar,

       Victor Boştinaru       Iftene Pop


