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Telegrami circulari a lui Romulus Neagu', Secretar de Stat al MAE,
citre gefii de misiuni diplomatice ale RomAniei, privind consultirile
ministruluiAfacerilor Externe cu membri ai Sinodului Permanent

al Bisericii Ortodoxe RomAne gi ai
Partidului National Tirinesc Crestin-Democrat

Nr.7/oj66z
SECRET. Urgen!5 U

Domnule $ef de Misiune,

p iulie t9go, BucureEti

in cadrul procesului de consultiri iniliat de MAE cu responsabili ai partidelor,

grupirilor politice gi altor forle sociale din RomAnia, in vederea ajungerii la un con-

sens pe plan nat'onal vizAnd apirarea gi promovarea intereselor fundamentale ale

15rii noastre, la ro iulie a.c. D-l ministru Adrian Nistase s-a intAlnit, la Palatul Patri-

arhal, cu membrii Sinodului Permanent al Bisericii Ortodoxe RomAne (Patriarhul

Teoctist, Mitropolifii Daniel al Moldovei gi Bucovinei, Antonie al Ardealului, Nestor

al Olteniei, Nicolae al Banatului gi episcopul Nifon, secretar al Slhntului Sinod).

A avut loc un schimb de vederi privind evoluliile vielii internagionale gi princi-
palele probleme cu care se confrunti politica externi a RomAniei. Membrilor Sino-

dului le-au fost prezentate punctele de vedere ale guvernului in probleme

intemafionale actuale, inclusiv relaflile cu Moldova sovietici - faf5 de care Biserica

Ortodoxi romAni manifesti un interes deosebit, precum gi preocupirile guvernului

de intirire a legiturilor cu diaspora romAneasci.

Este de relinut ci pentru prima dati in perioada postbelicd un ministru
de Externe romAn a fXcut o viziti la sediul Patriarhiei.

La rr iulie, Domnul ministru Adrian Nistase a avut o ampli convorbire, la
sediul MAE, cu D-l Ion Rafiu, deputat, fruntag al Partidului Nafional Jirinesc -
Cregtin gi Democrat, in care au fost abordate aceleagi probleme, de interes

major pentru politica externd a RomAniei.

Procesul consultirilor interne va continua, urmAnd sI vi linem la curent
cu principalele momente ale acestuia.

AMAE, fondTelegrame cifrate E. Circulare, vol. 4lr99o, f.f .

' Romulus Neagu (r93o-zoo4), diplomat romAn. Economist, absolvent in domeniul relafilor interna-

$onale al UniversitSlilor din Kiev gi New Yorh a parcurs toate treptele ierarhiei indeplinind importante
misiuni in striinitate (ONU, CSCE); director ir MAE (1976-1988). Adjunct al ministrului romAn al Afacerilor
Exteme (ian. r99o); Secretar de Stat (iul. r99o-mai r99r); ambasador reprezentant permanent la ONU-
Geneva (199r-1996); viceprEedinte al Comisiei de Politici Etemi al Camerei Deputat'lor (1996-zooo).
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Telegrami circulari a lui Adrian Nistase, ministru al Afacerilor Externe,
citre qefii de misiuni diplomatice ale Romaniei, privind
Comisia de ancheti a evenimentelor din r3-r5 iunie rggo"

Nr. 6/o757o

SECRET. Urgenli F

Domnule $ef de Oficiu,

ry iulie t9go, Bucuresti

Pentru informarea si orientarea Dumneavoastrd gi a colectivului politico-
diplomatic al misiunii, vi transmitem elemente de interes rezultate dintr-un
interviu acordat postului de radio Bucuregti de citre preqedintele Comisiei
parlamentare de anchetr asupra evenimentelor din r3-r5 iunie r99o, Radu
Nicolae (FSN), secretar al Adunirii Deputalilor.

comisia de anchetd este constituit; din 23 deputafi qi senatori,
reprezentarea in comisie fiind f5cuti pe principiul proporfionalit5lii, respectiv
a$a cum sunt reprezentate partidele in Parlament. Din comisie fac parte
reprezentanfi ai Uniunii Democratice a Maghiarilor din RomAnia, reprezentanfi
ai Partidului Naqional Liberal, ai Partidului Naflonal Jirinesc Cregtin qi
Democrat, ai Partidului Social-Democrat, ai Partidului de Uniune Nalionali a
RomAnilor din Transilvania gi ai Frontului Salvirii Nalionale. Biroul permanent
al Comisiei de ancheti este constituit dintr-un pregedinte, doi vicepregedinfi gi
doi secretari. vicepreqedinqi sunt sergiu cunescu, deputat, pregedintele
Partidului Social-Democrat, Solcan Ioan, senator, membru al Frontului Salvirii
Nafionale, si Petru Burci, reprezentantul Partidului de Uniune Nationali a
RomAnilor din Transilvania.

Comisia de anchetl are un gmp de sintezi gi analizi, constituit din 5
persoane qi are 5 sub-comisii, cate vor analiza informafiile, datele care vor fi puse la
dispozilia Comisiei gi, in acelagi timp, vor realiza audierile persoanelor care vor
dori si depuni mirturie in legituri cu evenimentele din perioada r3-r5 [iunie].

' Asupra evolufei societilii romAnegti in contextul dinamicii transformirilor interne si
internafionale din epoc5, vezi la Constantin Hlihor, Romilnia. Cdderea comunismului;i nagterea
democratiei, Editura Universitilii Bucuregti, zoo6, passim. Asupra evenimentelor din r3-r5 iunie
r99o qi a poziliei diferitelor partide;i grupiri politice din RomAnia, cu consecinte directe-asupra
politicii externe Ei relafiilor externe ale statului romAn, pe larg, vezi: IRRD, ,,Caietele Revolugili,,,
nr. 4-5 (29-3o)lzoro, Masa rotundd ry-t5 iunie ry9o, p.35-g5; Romulus Cristea, pia;a universitd;ii
t99o, ed. a III-a, Editura Foc Filocalia & Karta Graphic, Ploiegti, zoo8. Cf. Mihnea Berindei,
Ariadna Combes, Anne Planche, 13-15 iunie t99o: realitatea unei puteri neocomuniste, edifla a II-a,
Editura Humanitas, Bucuresti, zoo6; Alin Rus, Mineriadele. intre manipulare politicd qi
solidaritate muncitoreascd, Editura Curtea Veche, Bucuregti, zoo7, 64o p.
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Munca acestei Comisii este foarte grea; ea trebuie si manifeste deosebiti
obiectivitate, si-gi indrepte cu foarte mare griji toate cercetirile, toate audierile
in aga fel incAt adevirul si fie scos la iveali. Membrii Comisiei sunt cu tofii
congtienfi de faptul ci informarea opiniei publice, atat din tari, cAt gi din
striinitate, trebuie sd se faci cu maximum de obiectivitate. Lumea trebuie si
gtie exact ce s-a intAmplat in zilele de 13, 14 gi r5 [iunie], aga cum s-au petrecut
evenimentele. Niciun fel de mistificare a adevirului nu va fi permisS. intreaga
Comisie si-a asumat rdspunderea public ca si indeplineasci mandatul primit
din partea Parlamentului RomAniei pentru stabilirea adevirului, adevS.r care are
menirea si contribuie la asigurarea unui climat de inlelegere gi deplini ordine
sociali, de care intreaga fari are nevoie in aceste momente. Cercetirile,
ancheta, investigafiile pe care le va face Comisia sunt deosebit de laborioase,
necesitAnd un timp indelungat. Nu se poate face, inc5, o evaluare decAt va fi
nevoie pentru a rispunde acestei comenzi sociale, acestei insirciniri primite
din partea Parlamentului, dar Comisia doregte si asigure pe toate lumea ci igi
va face in final datoria. in gedingele care au avut loc pAni in prezent, in cadrul
Comisiei s-a putut constata un climat favorabil pentru o colaborare, pentru o

buni desfh$urare a muncii in aceasti importantd acfiune. S-a degajat convin-
gerea ci acest climat este intrucAwa o urmare a climatului care s-a instaurat
chiar gi in Adunarea Deputafilor, in Senat, unde impreuni cu toate formafiile
politice s-a putut realiza o cooperare fructuoasi. Este un lucru foarte bun qi

aceasta di tuturor membrilor Comisiei speranla cd in munca pe care o vor
desfhgura rezultatele vor fi bune.

RispunzAnd unei intrebiri dac5, in vederea stabilirii cauzelor reale care

au determinat producerea evenimentelor de la mijlocul lunii iunie, vor fi
solicitate gi diverse ministere gi institulii si participe la anchetarea faptelor
(Ministerul invilimAntului, Ministerul Justiliei, Ministerul Lucririlor Publice,
Transporturilor gi Amenajirii Teritoriului) qi de ce au fost alese aceste institugii,
pregedintele Comisiei s-a referit la faptul ci in presi s-au fXcut nenumi.rate
afirmalii in legituri cu venirea ilegali a minerilor din Valea Jiului. Va trebui si
se investigheze cu deosebiti atenfie aceasti problemi pentru a fi puse in
eviden$ imprejuririle in care aceqti mineri au venit din Valea Jiului si, ca

urmare, vor fi necesare informalii de la Ministerul Transporturilor, Lucrdrilor
Publice gi Amenajirii Teritoriului.

Pe parcursul investigafiilor, de cAte ori Comisia va ajunge la concluzia ci
opinia publici ar trebui informati privind aspecte de un anumit fel, aceste date

vor fi puse la dispozilia presei, radiodifuziunii gi televiziunii.
in activitatea Dumneavoastri curenti de contacte, vi rugim si utilizaqi

elementele de mai sus, subliniind seriozitatea gi spiritul de responsabilitate in
care Comisia parlamentari de ancheti infelege si-gi indeplineasci mandatul,
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Precum qi spiritul democratic in care igi desfigoari activitatea, evidenfiat,
printre altele, 9i de disponibilitatea deschisi de a prezenta opiniei publice
interne si externe concluziile la care va ajunge, precum si alte informatii.

AMAE, fondTelegrame cifrate E. Circulqre, vol. 4lr99o, f.f.

3

Telegrami circulari a lui Adrian Nistase, ministru al Afacerilor Externe,
citre gefii de misiuni diplomatice ale RomAniei, privind

declaralia Preqedintelui Ion Iliescu referitoare
la modalitilile de dialog in problemele de interes national

Nr.6/o757t
SECRET. Urgenfi F

Domnule $ef de Misiune,

t7 iulie tg9o, BucureEti

Vd informim ci la r3 iulie r99o, Domnul Ion Iliescu, Preqedintele RomAniei,
a ftcut o declara;ie in exclusivitate Radioteleviziunii romAne, inaugurAnd o noui
formi de dialog a Pregedintelui cu tara, in cadrul c5ruia existi dorinfa de a se da
rXspunsuri la diferite chestiuni gi probleme ridicate de cetileni.

Pentru informarea gi orientarea activitifii colectivului politico-diplomatic al
misiunii, vi transmitem, in sintezi, principalele idei ale declarafiei din r3 iulie.

La inceput, se subliniazi ci am intrat intr-o fazi noui a dezvoltirii
noastre; am depigit etapa de provizorat, s-au organizat institugiile principale de
stat - Parlamentul, Pregedinfia, Guvernul. Trebuie si intrdm intr-o etapi mai
ordonati, organizati, de abordare a problemelor fundamentale ale transfor-
mirilor din societatea noastri, indeosebi a problemelor de naturd economico-
sociali. De fapt, problematica majori a acestei etape este inftptuirea progra-
melor de tranzilie in domeniul economiei, reforma fundamentali a economiei,
trecerea de la economia rigidi, supercentralizatd, spre economia de piafd. Este
esenfa gi a programului guvernamental, care a fost prezentat in fap girii, in fap
Paflamentului, care comporti un ansamblu de misuri legate, de restructurarea
economiei, inldturarea mogtenirii grele pe care o avea mai ales in ceea ce
priveqte structura neralionali a industriei, a unor ramuri fundamentale ale
economiei noastre, inliturarea efectelor metodelor administrative, birocratice,
centralizate de conducere, cregterea eficiengei pe toate planurile a activit1fii
economice, prin promovarea parghiilor economice in organizarea qi
conducerea economicS.



tatea, evidenfiat,
a opiniei publice
informatii.

cerilor Externe,
privind
are

nafional

'ie t99o, Bucuregti

:dintele RomAniei,

raugurAnd o noui
Corinla de a se da

itico-diplomatic al
:i din 13 iulie.
rui a dezvoltirii
tiile principale de
intr-o etapi mai

tale ale transfor-
lturi economico-
fiptuirea progra-
tali a economiei,
nia de piafd. Este

r fala lirii, in fap
de restructurarea
L ales in ceea ce

undamentale ale
atir.e, birocratice,
urile a activitdgii

organizarea gi

Documente diplomatice din activitatea Ministerului Afacerilor Externe 7

Toati aceasti perioadi de tranzilie nu este ugoar5. Ea presupune

schimbiri radicale de naturi organizatorici, de naturi economici, de natur5,

managerial5, presupune transformarea mentalitilii oamenilor, promovarea

spiritului de ini;iativi, a cutezanfei, a spiritului novator gi mai ales promovarea

unui inalt spirit de organizare gi de congtiinli in procesul muncii, ridicarea
eticii muncii. Firi munci eficienti de inaltd productivitate, de inalti calitate,
nu-i de conceput depigirea greutililor cu care ne confruntim astizi, depigirea
riminerii in urmi pe care o avem fa$ de $rile civilizate ale lumii.

Rezultatele ultimelor luni, rezultatele lunii iunie, inceputul lunii iulie
reflectd o stare de lucruri noui, nesatisfhcitoare. De aceea, Preqedintele lirii s-a

adresat pe aceasti cale cetifenilor, colectivelor, ca si realizim ceea ce ne dorim
cu tofii, si ieEim din greutdfile cu care ne confruntim, si asigurim condifli cit
mai bune de viali pentru toli cetilenii ;irii. Trebuie si ne invifim si fim
exigenfi qi pretenfiogi cu munca fieciruia dintre noi. A agtepta de la guvern ca

si rezolve toate problemele nu este posibil; guvernul are rispunderile lui,
bineinfeles, dar problemele se rezolvi in procesul muncii.

in continuare sunt abordate unele fenomene negative pe care le inregistrim
in viafa noastri socialf,, in relaqiile din societatea noastri, gi anume apari;ia gi

amplificarea unor fenomene de coruplie, in raporturile dintre institufiile de interes

public gi a funcfionarilor acestor institulii gi cetileni, care afecteazi grav relaliile
noastre gi creeazS stiri de nemultumire; situalia nesatisfrcdtoare in domeniul

construcfiilor, indeosebi al construcfiilor de locuinle.

Preqedintele RomAniei a evidenliat in mod deosebit necesitatea agezirii vie,tii

noastre intr-un climat mai bun, mai constructiv, prin depigirea stirii de incordare,

de nesiguranli, de tensiune, de suspiciune, de inveninare a relafilor dintre
o;uneni, de chemare la violenli, la ur5., cu fenomene de instabilitate pe care le

genereazl asemenea fenomene gi care au efectuat grav rela$ile noastre, viala

noastri sociali. Este momentul si depigim interesele meschine de grup, de partid
gi si creim un climat constructiv de inlelegere, de stimi reciprocd pentru a ne

apuca de problemele grave cu care se confrunti societatea noastr5 prin eforturi
comune. Aceasta nu inseamni inliturarea - pentru ci nici nu-i posibil - a

diferengelor de opinii, de vederi asupra problemelor dezvoltirii noastre sociale,

confruntarea deschis5, cinstiti a opliunilor, a pirerilor, ciutarea qi gdsirea

impreunS, tocmai prin confruntarea constructivl a pSrerilor, a soluflilor celor mai

bune. Este vorba de a depigi starea de incordare qi tensiune care impiedicd tocmai
acest climat de derulare a confruntirilor civilizate. Din picate, gi acum mai sunt

unii care, atAt in 1ar5, cAt qi in afara firii, continui si invenineze climatul de

munc5, climatul general din societatea noastri gi seamini neincredere, cultivi ura,

cultivi calomnia, intoleranfa. Unii s-au remarcat in mod deosebit in ultima weme
printr-o activitate foarte asidul de denigrare a f5rii in afari, pentru ci nu este
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vorba numai de denigrarea conducerii ,tirii, ci de o activitate cu profund caracter
antinafional pentru ci ea afecteazi gi prejudiciazi interesele generale ale
RomAniei. Se gi vid unele dintre aceste efecte. Sunt gi unii prieteni ai nogtri care ne
trateazi cu aceeagi neincredere; din picate unii care au cochetat cu regimul lui
Ceaugescu fird prea multe relineri acum o fac pe exigenlii fagd de RomAnia gi fati
de eforturile pe care noi le facem ca si asigurim dezvoltarea viefii noastre pe o
bazi nou5, pe o bazd democratic5. Ne dau lecpi de democragie, in condifiile in care
toatd lumea vede ce eforturi facem ca si promovim o veritabild viagi democratic5
in aceasti !ari. Trebuie sd spunem ci noi, in Romania, ne dezvoltim pe cale
democratici nu de dragul dorinlelor altora, ci o facem pentru ci aceasta este
necesitatea vitali a dezvoltirii societifii romAnesti, pentru ci aceasta este o
opfiune pe care a exprimat-o poporul nostru. Aga ci nu de lecgii gi de condilioniri
avem nevoie, ci de infelegere, de atitudine deschisi, de respect gi stimi penffu
eforturile acestui popor care s-a descitugat dintr-un regim intolerant, despotic gi
care igi croiegte cu dificultate o viafd noud. Cei care stimeazi acest popor ar trebui
si manifeste mai mult respect, mai multi considerafie gi mai multi ingelegere fali
de el. Noi am fost gi rimAnem deschisi qi wem si promovim o politici deschisi
citre toate tirile, atAt in Europa, cAt gi in lume, in general qi vom face eforturi
pentru a asigura o dezvoltare gi diversificare a colaboririi noastre internafionale cu
toate firile. Sperim si gisim infelegere gi mingile lucide si manifeste mai multi
inlelegere fa$ de aceste eforturi pe care le facem.

Perioada scurti de cAnd Parlamentul qi-a inceput activitatea este un exemplu
pozitiv asupra posibilitifi unei conlucriri, a unui dialog permanent qi a unei
confruntdri cinstite, loiale, intre majoritatea parlamentari gi celelalte forqe
reprezentate in cele doui Camere, intre guvern gi opozitie. Modul in care s-au
derulat pdni acum lucririle Parlamentului demonstreazi posibilitatea reald a unei
asemenea conviefuiri, a promovirii unei veritabile democraqii parlamentare. Noi
considerim ci toate forfele politice gi sociale, toate forfele consffuctive dornice si
vadi depSgite dificulti!ile prin care trece gara astizi gi si promoveze interesele
fundamentale ale RomAniei, ale poporului nostru, vor gisi ciile necesare pentru a
crea climatul necesar de conlucrare pe toate planurile, pentru rezolvarea
problemelor economice, sociale, ale viefii spirituale, ale viefii politice, pentru un
climat civilizat, constructiv de confluntare loialS in interesul 6rii. in acest sens
vedem rolul constructiv al opozifiei politice, al opozigiei parlamentare, pentru ca
printr-o critici constructivS, loial5 perpetui, si [se] constituie qi un factor de
corectare a activitltii parlamentare, a puterii politice qi si concure la gisirea
solufiilor celor mai bune pentru rezolvarea problemelor. Pregedintele RomAniei a
ftcut un apel la toli cei care iqi vid locul potrivit in aceasti rezolvare constructivi a
problemelor firii noastre si acfioneze in aceasti direclie. Pregedintele,
desprinzAndu-se de orice fel de adeziune la weo formafiune politici, se consideri
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responsabil in faga l5rii in mod egal gi este decis si ajute cu tot ceea ce fine de

institu;ia prezidenliali, si faci eforturi qi si contribuie la crearea acestui climat
deschis gi la o atitudine receptivi fa$ de tofi factorii politici gi sociali care pot
coopera la promovarea spiritului de infelegere, de coeziune, de conlucrare in
interesul intregii liri. in acest sens, Domnul Ion Iliescu a frcut un apel la sprijinul
tuturor cetilenilor gi al tuturor fo4elor organizate ca si creim acel liant necesar

promovirii intereselor nalionale.

AMAE, fond Telegrame cifrate E. Circulare, vol. 4lt9go, f.f.
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Telegrami circulari a lui Adrian Nistase, ministru al Afacerilor Externe,
citre gefii de misiuni diplomatice ale Rominiei, privind

rezultatele primului sondaj de opinie dupi alegerile din zo mai

Nr.6lo77oo
SECRET. Urgengi U

Domnule $ef de Misiune,

zo iulie tg9o, Bucuresti

Vi informim ci Institutul RomAn pentru Sondarea Opiniei Publice a

realizat un nou sondaj referitor la probleme politice gi sociale curente - primul
dupi alegerile din zo mai a.c. - pe un eqantion nalional de 3 8oo persoane,

reprezentativ pentru intreaga populafie a firii in vArsti de peste r7 ani.
Rezultatele sondajului au fost date publicit5lii.

Concluzia generali a acestui sondaj este ci, la aproape doui luni de la
alegeri, crizele gi tensiunile acute prin care a trecut societatea romAneasci nu
au produs o rupturi interni, opgiunile politice ale populaliei nu s-au modificat,
iar oamenii s-au deprins si exprime atAt propriile lor interese, cAt gi opinii
despre intrebirile de interes general. Prezentim mai jos, pentru informarea qi

orientarea Dumneavoastri, principalele rezultate ale sondajului.

r. Cu privire la evenimentele din r3-r5 iunie
Evenimentele din r3-r5 iunie au ndscut controverse aprinse si numeroase

luiri de pozilie individuale sau colective in !ar5. Sondajul reflecti pdrerea

populaliei din RomAnia despre aceste evenimente, reflectate prin gradul in care

cetifenii abordagi aprobi sau dezaprobi:
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Aprobi
o/o

r. Ocuparea Piefei Universit5qii timp de doui luni 16

z. Evacuarea ocupanfilor Piegei Universitiqii de
citre poligie in dimineafa zilei de 13 iunie 76

3. Atacarea instituliilor publice (TV, etc.) in
ziua de r3 iunie 3

4. Apelul adresat popula;iei de a veni in sprijinul
autoritdlilor 67

5. Venirea minerilor 55
6. Ceea ce s-a intAmplat in zilele de 14 gi 15 iunie 27

7. Felul in care televiziunea a informat despre

Dezaprobi
o/o

84

24

97

--))
45

73

)t
75

evenimentele din r3-r5 iunie
B. Reacfia negativi din unele firi

63

25

z. La intrebarea: ce agteapti populafia de la partidele politice?
Peste 7o la suti din persoanele intervievate au rispuns ci cele mai

importante agteptiri dintr-o listi de responsabilititi incluse in chestionar sunt
urmdtoarele:

a) Si asigure linigtea in lari
b) Si colaboreze cinstit unele cu altele
c) Sd giseascd solulii pentru economie

Despre FSN, ca partid de guvernimint, se considerd ci ar trebui, in
primul rAnd:

a) sivegheze asupra respectirii legilor de citre toqi.
b) sI elaboreze programe concrete.
c) sI contribuie la afirmarea adevirului.
d) si garanteze libertatea cuvAntului pentru to!i.

Opozigiei ii revine, dupd pirerea celor intervievafi, obligalia primordiali:
a) de a veghea asupra respectdrii legilor de citre to1i.
b) de a contribui la afirmarea adevlrului.
c) de a folosi mijloace pagnice in lupta politici.
d) de a elabora programe concrete.

3. Urgenfe sociale
Sondajul configureazi pentru prima oard imaginea pe care populafia

gi-o face, in prezent, despre gradul de urgenfi cu care guvernul ar trebui si
solufioneze diferite probleme de viali. in opinia generali, ordinea urgengelor
sociale este urmitoarea: alimentafia, asigurarea linigtii publice, asigurarea
locurilor de munci, promovarea oamenilor competenli, perfecgionarea



Dezaprobi
o/o

B4

24

97

aa))
45

73

)t

75
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democrafiei, salarizarea, combaterea inflacliunilor, asistenfa medicali,
poluarea mediului, problema locuinlelor, asistenfa sociale, ffansportul,
petrecerea timpului liber, turismul.

4. Opfiuni politice
Raportul dintre popularitatea diferitelor fo4e politice nu s-a schimbat fa15

de cel rezultat din alegeri. FSN se bucuri in continuare de simpatia a 65% din
populalie, partidele de opozigie z3o/o,iar tzo/on:u simpatizeazi cu nici un partid.

La intrebarea: ,a\vefi tncredere tn Pre;edintele lon lliescu?" 79 la suti
s-au pronunlat favorabil, iar zr la suti nu. La aceeagi intrebare despre Premierul
Petre Roman, Bz la sutd au rispuns da, iar rB la suti nu.

5. De ce au votat oamenii aga cum au votat:
Sondajul a constatat ci, indiferent de natura votului, factorii care au

contribuit cel mai mult la formarea opfiunii au fost, in ordine: convingerea ci
partidul respectiv ,,va apira democrafia", ci are ,,conducitori foarte buni la
vArf' gi ,,cunoaqte foarte bine problemele girii". Cel mai pulin a contat in decizia

electorali ci ,,partidul va fi simpatizat in striinitate", ci ,,este totul rupt de

comunism" gi ci ,,isi va atrage simpatia crescindi a populaliei".

Vi recomandim si folosili activ elementele de mai sus in contactele

curente pe care le avefi in cercurile politico-diplomatice gi de presi din pra de

regedingi, atunci cAnd prezentafi evolulia situaliei politice gi sociale din pri
dupi alegeri. Evidenliali impactul real asupra populafiei al evenimentelor din
r3-r5 iunie a.c., cu mult mai ponderat gi echilibrat, spre deosebire de unele

ecouri avute in cercuri restrAnse in fari gi, indeosebi, in striinitate, dominate
de factori qi interese politice care au supralicitat o situalie emolionali. Sunt

semnificative, in acest sens, dezaprobarea de cStre populafie a ocupirii Piefei

Universitilii (84o/o) gi a atacirii instituliilor publice in ziua de 13 iunie (g7o/o), ca

gi dezacordul cu ceea ce s-a intAmplat in zilele de r4 gi r5 iunie (ZEo/o).

AMAE, fond Telegrame cifrate E. Circulare, vol. 4lr9go, f .f .
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Telegrami circulari a lui Adrian Nistase, ministru al Afacerilor Externe,
citre Eefii de misiuni diplomatice ale Romaniei, privind

activitatea parlamentului pe plan extern

Nr. rc/ot835
SECRET. Urgenfi U

Domnule $ef de Misiune,

zB iulie t99o, Bucureqti

La z7 iulie a.c. a avut loc reuniunea comuni a Senatului gi Adunirii
Deputaqilor consacrat5 activititii Parlamentului RomAniei pe plan extern,
avAnd urmitoarea ordine de zi:

- Constituirea Grupului romAn al Uniunii Interparlamentare; adoptarea
statutului gi organelor sale de conducere, respectiv pregedintele, Comitetul
Director qi Biroul Executiv;

- Crearea de grupuri parlamentare de prietenie cu grupuri similare celor
constituite in cadrul altor parlamentare;

- Promovarea relafiilor de colaborare ale Parlamentului RomAniei cu
organisme parlamentare pe plan european. Trecerea la acfiuni concrete in
direcfia amplificirii relagiilor cu Adunarea Parlamentari a Consiliului Europei.
Inilierea de contacte cu Parlamentul European, Adunarea parlamentari a
Uniunii Europei occidentale, Adunarea parlamentari a NATO.

r' in cuvAntarea rostiti inainte de inceperea dezbaterilor, senatorul Corneliu
Minescu, pregedintele Comisiei parlamentare de Politici Extemi, a evidenSat ci
revine Parlamentului nobila sarcini de a face ca RomAnia, prin Constitulia gi legile
prii si-9i regiseasci personalitatea ca nafiune, iar tofi romAnii implinirea spirituald.
Astfel, alituri gi impreuni cu celelalte instituFi - Preqedinfia, Guvemul gi Ministerul
Afacerilor Exteme - Parlamentul si prezinte RomAnia gi valorile ei celorlalte popoare
gi si stabileasci cu toate relafii fireqti. Parlamentului ii revine revederea principiilor gi
coordonatelor politicii exteme a statului nostru, stabilirea liniilor directoare ale
acestei politici gi indicarea pe cAt posibil a mijloacelor de infiptuire ale acestora.

Printre aspectele esenfiale ale orientirii politicii externe romAnegti pentru
viitor a menfionat urmdtoarele:

- Pozilia firii noastre va trebui stabiliti diferenqiat fa$ de fiecare lari in
parte, nu ca pani nu de mult, in funcgie de sistemele lirilor qi pe grupe de !iri;

- Situafia romAnilor de peste hotare trebuie sd aibi o deosebiti importangi
in politica externi; in relagiile dintre state trebuie si se dea atenfia cuveniti
cetifeanului, omului;


