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6 martie 2001, Sala Comisiei, orele 1000

Comisia pentru politică externă a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat
lucrările cu următoarea ordine de zi:

� Prezentarea raportului participării unui număr de membri ai Comisiei în
calitate de observatori OSCE la alegerile legislative din Republica
Moldova, 25 februarie a.c.;

� Participarea la cea de a doua reuniune a Reţelei Parlamentare pentru
Europa de Sud-Est, Skopje, 26-27 februarie a.c. (dnii Radu Podgoreanu şi
Zsolt Szilagyi)

� Diverse

Lucrările Comisiei au fost conduse de dl. Radu Podgoreanu, preşedintele
Comisiei pentru Politică Externă.

La  primul punct al Ordinei de zi, domnii deputaţi  Vasile Suciu (PDSR),
Mihaela Ionescu (PRM), şi Ioan Sonea (PRM), au prezentat observaţiile lor cu
privire la participarea lor în calitate de observatori OSCE la alegerile
legislative din Republica Moldova, din data de 25 februarie a.c. S-a menţionat
că triumful comuniştilor în această ţară se explică prin situaţia economică
precară,  sărăcia populaţiei şi promisiunile referitoare la redresarea acestei
situaţii. Procesul electoral s-a desfăşurat corect, scorul înregistrat de Partidul
Comunist fiind impresionant.

La  punctul doi al Ordinei de zi, dl Radu Podgoreanu a făcut o informare
referitoare la cea de a doua întâlnire a Reţelei Parlamentare pentru Europa de
Sud-Est, care a avut loc la Skopje, în perioada 27-28 februarie 2001. La această
reuniune a participat şi dl. deputat Zsolt Szilagyi. Dl. Radu Podgoreanu



informează că reuniunea a fost dedicată unei teme de interes major pentru
instituţiile internaţionale şi statele din regiune, şi anume traficul de fiinţe
umane. În cadrul dezbaterilor, România a fost nominalizată ca ţară-sursă şi de
destinaţie  cât şi ca ţară de tranzit pentru traficul de persoane. Accentuează
asupra recomandărilor care s-au făcut României şi anume realizarea unor
informări asupra semnificaţiei şi consecinţele actului de trecere ilegală a
frontierei şi reintegrarea celor reveniţi în ţară. În intervenţia sa, dl. Podgoreanu
a insistat asupra cauzalităţii economice a fenomenului, şi anume rata ridicată a
şomajului în rândurile tinerilor, mai ales a celor care provin din mediul rural.
Cu ocazia aceleiaşi reuniuni, reprezentanţii macedoneni şi Ambasadorul UE
şi-au manifestat îngrijorarea cu privire la unele incidente  de la frontiera cu
provincia Kosovo şi posibila atragere a Macedoniei  în  incidente cu caracter
interetnic, care ar depăşi spaţiul fostei Iugoslavii.
Dl. Podgoreanu a avut discuţii şi cu dl. Dina Cuvata, preşedintele Ligii
Culturale a Aromânilor din Macedonia.

La punctul trei, �Diverse�, s-a abordat problema recentei deplasări în Irak
a unei delegaţii de parlamentari români. S-a prezentat o notă informativă a
MAE  referitoare la zborurile umanitare în Irak  În legătură cu această temă au
participat la discuţii următorii deputaţi: Puiu Haşotti (PNL), Damian Brudaşca
(PRM), Ioan Sonea (PRM), Constantin Teculescu (PDSR), Zsolt Szilagyi
(UDMR), Constantin Niculescu (PDSR), Radu Podgoreanu (PDSR). Dl. Puiu
Hasotti şi-a exprimat nedumerirea faţă de faptul că MAE nu a desemnat un
reprezentant care să prezinte punctul de vedere oficial faţă de acestă deplasare,
aşa cum s-a solicitat anterior. Nu este de acord cu abordarea de către
parlamentarii PRM care s-au deplasat în Irak, a problemei recuperării datoriilor
acestei ţări faţă de România, considerând că este lipsită de o bază legală.

Domnii Damian Brudaşca şi Ioan Sonea  au pus accentul pe faptul că
parlamentarii respectivi s-au deplasat în misiune extraparlamentară.

Dl. Constantin Teculescu a  exprimat opinia că parlamentarul are  dreptul
de a nu face caz de calitatea sa de parlamentar şi de a acţiona în calitate de
persoană privată. Propune ca un reprezentant MAE, care coordonează şi
probleme comerciale să ne transmită  punctul de vedere referitor  la relaţiile
politice şi comerciale pe care le are România cu Irakul. Propune ca un
reprezentant MAE, care coordonează şi probleme comerciale, să ne transmită
punctul de vedere referitor la relaţiile politice şi comerciale  dintre România şi
Irak.

Dl. Zsolt Szilagyi  face observaţia că, având în vedere obiectivul de
integrare al României în structurile europene, politica externă a României
trebuie să fie lipsită de ambiguitate. Nu înţelege în ce calitate s-au deplasat
parlamentari români, pe această relaţie. În cazul în care preşedintele PRM le-a
trasat sarcina parlamentarilor PRM să abordeze şi problema datoriilor acestei
ţări faţă de România  - aşa cum a declarat � nu înţelege care este baza legală a
unui astfel de demers. Solicită punctul de vedere al MAE referitor la această
vizită.



Dl. Constantin Teculescu consideră că orice parlamentar este un cetăţean
liber, care poate să aibă diverse iniţiative private, dacă acestea nu aduc
prejudicii politicii româneşti.

Dl. Radu Podgoreanu menţionează că deplasarea grupului de parlamentari
în Irak s-a făcut în condiţiile respectării rezoluţiilor ONU, că deplasarea nu a
avut un caracter oficial, neavând mandat din partea MAE să abordeze problema
creanţelor. Menţionează că în plan diplomatic, nu au existat reacţii specifice,
ţinându-se seama de faptul că deplasarea în Irak a avut un caracter umanitar.
Concluzionează că trebuie făcută o distincţie între o dezbatere în comisie (din
punct de vedere tehnic) şi o dezbatere politică (în care se recurge la criticarea
persoanelor). De asemenea, concluzionează că  această deplasare nu poate fi
încadrată în categoria demersurilor politice.

În încheiere, dl. Damian Brudaşca face o scurtă informare asupra celei
de a 11-a reuniuni  a Comitetului parlamentar mixt România-UE, care a avut
loc  la Bruxelles în perioada 26-27 februarie a.c., reuniune care a fost prezidată
de dl. senator Liviu Maior şi de dna Astrid Thors, copreşedinta comitetului
mixt România-UE. Trei probleme au fost discutate cu această ocazie: sprijinul
acordat pentru scoaterea României de pe lista neagră a vizelor, sprijinirea
eforturilor pe care le face România pentru dezvoltarea pe termen mediu a unor
sectoare economice şi renunţarea la subvenţii în agricultură.

La şedinţă au participat un număr de 23 de deputaţi, absenţi motivat fiind
deputaţii Adrian Năstase (prim ministru - PDSR), Miron Tudor Mitrea
(ministru - PDSR) şi Mihai Stănişoară (PD).

     Preşedinte,                                                                Secretar,

           Radu Podgoreanu                                                    Damian Brudaşca
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