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As instruções redigidas pelo Grupo de Trabalho do Secretariado sobre o Alargamento visam apresentar de uma forma sistemática resumida o estado das negociações sobre 
os vários aspectos do alargamento da União e a posição adoptada pelos Estados-Membros, pelos países candidatos e pelas instituições Europeias. As instruções serão 
actualizadas à medida que as negociações avancem. Até agora já foram publicadas as seguintes instruções: 
 
Número             PE No   Data   Línguas 
1 Chipre e a adesão à União Europeia       167.284/rev.4   18.03.99   All 
2 A Hungria e o alargamento da União Europeia     167.296/rev.2  01.02.99   All 
3 A Roménia e a sua adesão à União Europeia      167.297/rev.2  26.02.99   All 
4 A República Checa e o alargamento da União Europeia    167.335/rev.3  18.10.99   All 
5 Malta e as relações com a União Europeia      167.350/rev.3  01.07.99   All 
6 A Bulgária e o alargamento da União Europeia     167.392/rev.3  11.10.99   All 
7 A Turquia e as relações com a União Europeia     167.407/rev.2  17.06.99   All 
8 A Estónia e o  alargamento da União Europeia     167.409/rev.1  08.10.98   All 
9 A Eslovénia e a adesão à União Europeia      167.531/rev.1  08.02.99   All 
10 A Letónia e o alargamento da União Europeia      167.532/rev.2  27.09.99   All 
11 A Lituânia e o alargamento da União Europeia     167.533/rev.2  12.01.99   All 
12 A Polónia e a adesão à União Europeia      167.587/rev.2  03.03.99   All 
13 A Eslováquia e a adesão à União Europeia      167.609/rev.2  20.08.99   All 
14 A Rússia e o alargamento da União Europeia      167.734/rev.1  23.02.99   All 
15 Os aspectos institucionais do alargamento da União Europeia   167.299/rev.1  21.06.99  DE-EN-ES-FR-IT 
16 O controlo e a protecção das finanças da União Europeia 
 com vista ao alargamento        167.330   09.03.98  DE-EN-ES-FR-IT 
17 Política ambiental e alargamento       167.402   23.03.98  DE-EN-ES-FR-IT 
18 A Conferência Europeia e o alargamento da União Europeia    167.410   03.04.98  DE-EN-ES-FR-IT 
19 Aspectos orçamentais do alargamento       167.581   12.04.98  DE-EN-ES-FR-IT 
20      A democracia e o respeito pelos direitos humanos no processo 
 de alargamento da UE         167.582   01.04.98  DE-EN-ES-FR-IT 
21       O alargamento e a coesão económica e social      167.584   08.05.98  DE-EN-ES-FR-IT 
22 Anexo estatístico sobre o alargamento       167.614/rev.5  06.07.99   EN 
23 Questões jurídicas do alargamento       167.617   19.05.98  DE-EN-ES-FR-IT 
24 Estratégia de pré-adesão para o alargamento da União Europeia   167.631   17.06.98  DE-EN-ES-FR-IT 
25    Cooperação na área da justiça e assuntos internos no processo 
      de alargamento         167.690/rev.1  30.03.99  DE-EN-ES-FR-IT 
26      Os direitos das mulheres e o alargamento da UE    167.735   14.07.98  DE-EN-ES-FR-IT 
27      O alargamento e a agricultura       167.741   03.09.98       DE-EN-ES-FR-IT 
28      A Suiça e o alargamento       167.777/rev.1  08.03.99      All 
29      O alargamento e as pescas       167.799   12.10.98      All 
30      A política externa e de segurança comuns e o alargamento da  
 União Europeia         167.822/rev.1  26.07.99  DE-EN-ES-FR-IT 
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Número   Título         PE No   Data                      Línguas 
 
31 Segurança, defesa e alargamento da União Europeia    167.877   30.10.98  DE-EN-ES-FR-IT 
32 O Espaço Económico Europeu  (EEE) e o alargamento da UE  167.887   17.11.98  DE-EN-ES-FR-IT 
33 O Programa PHARE  e o alargamento da UE     167.944   04.12.98  DE-EN-ES-FR-IT 
34 A União Económica e Monetária (UEM) e o alargamento da UE  167.962   04.12.98  DE-EN-ES-FR-IT 
35 A política industrial e o alargamento da UE     167.963/rev.1  24.06.99  DE-EN-ES-FR-IT 
36  A Agenda 2000 e o processo de adesão à UE    168.008/rev.1  10.06.99  DE-EN-ES-FR-IT 
37 O alargamento e as relações económicas externas    168.062/rev.1  08.09.99  DE-EN-ES-FR-IT 
38 O papel do Parlamento Europeu no processo de alargamento   168.065   27.01.99  DE-EN-ES-FR-IT 
39 Os aspectos sociais do alargamento da UE     168.115/rev.1  01.07.99  DE-EN-ES-FR-IT 
40     A segurança nuclear nos países candidatos da Europa Central e de Leste 168.257   22.03.99  DE-EN-ES-FR-IT 
41         A opinião pública sobre o alargamento nos Estados-Membros da UE e  
        nos países candidatos        168.296   22.04.99  DE-EN-ES-FR-IT 
42 A minoria russa nos Estados Bálticos e o alargamento da UE  168.307   03.05.99  DE-EN-ES-FR-IT 
43 A política da energia e o alargamento da UE     168.394   10.06.99  DE-EN-ES-FR-IT 
44 A política de transportes e o alargamento da UE    168.459   28.07.99  DE-EN-ES-FR-IT 
 
 
 
 
Para obter cópias dos relatórios acima mencionados, queira contactar: a senhora E. Deguffroy, Luxemburgo, SCH Sala 602, Tel. (352) 4300-22906 / fax: (352) 4300-29027 
Task Force sobre o Alargamento, Bruxelas, LEO 06D119, Tel. (32 2) 284 2381 / fax: (32 2) 284 4984 
Task Force sobre o Alargamento, Estrasburgo, IP2 447, Tel. (33 3) 8817-4408 / fax: (33 3) 8817-9059 
 
INTRANET: http://www.europarl.ep.ec/enlargement INTERNET:  http://www.europarl.eu.int/enlargement  EPADES: epades\public\elargiss 
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I. SÍNTESE 

A Roménia está a caminho de um ano de eleições. Em Junho terão lugar eleições autárquicas e 
em Novembro deverão ocorrer  as eleições parlamentares. Em Dezembro mudou o primeiro-
ministro, tendo Radu Vasile sido demitido ostensivamente por não ter conseguido garantir que a 
reforma económica prosseguisse a um ritmo suficientemente rápido. Foi substituído por Mugur 
Isarescu, governador do Banco Nacional da Roménia, que não é membro de qualquer partido 
político. 
 
A principal notícia positiva para a Roménia foi a decisão tomada em Dezembro de 1999 pela 
UE, em Helsínquia, de convidar a Roménia a abrir negociações para a adesão. Mesmo com base 
numa interpretação muito flexível, a Roménia não preenche os três critérios de Copenhaga 
exigidos para a adesão e pode não o fazer durante algum tempo. Contudo, certas considerações 
de carácter político, em especial o apoio da Roménia à OTAN durante a guerra do Kosovo de 
1999 e um desejo de não desencorajar as reformas ao fazer parecer que a adesão é inatingível 
acabaram por ter mais influência do que o modo como os países candidatos estavam próximos de 
respeitar os critérios. 
 
 
II. SITUAÇÃO POLÍTICA 
 
a) História recente 
 
A origem do moderno Estado romeno pode situar-se na unificação dos principados da Moldávia 
e da Valáquia sob a soberania do Príncipe Alexandru Ioan Cuza. Contudo, a primeira unificação 
dos territórios habitados com população romena foi alcançada por um curto espaço de tempo em 
1600 pelo Príncipe Michael, o Bravo. O novo Estado obteve a independência formal em 1878 e 
tornou-se um Reino três anos mais tarde, mas incluía apenas uma parte da população romena; 
três milhões permaneceram na Transilvânia (que em 1867 estava ligada à Hungria). Cerca de 
dois milhões fixaram-se na Bessarábia (controlada pela Rússia desde 1812), e alguns grupos 
mais pequenos na Dobrudja (na Bulgária). A união de todos os territórios habitados por romenos 
foi alcançada no final da primeira guerra mundial. Em 1940, a Roménia viu-se despojada da 
maior parte das suas conquistas de 1918 pela União Soviética e pela atribuição, ditada pela 
Alemanha, do norte da Transilvânia à Hungria. O Tratado de Paz de 1947 restaurou o controlo 
da Roménia sobre esta área, mas atribuiu a Bessarábia e a Bucovina setentrional à União 
Soviética. 
 
O Partido Comunista Romeno (PCR), apoiado pela União Soviética, conquistou efectivamente o 
poder em 1945 e o Rei Michael abdicou em 30 de Dezembro de 1947. O PCR afrouxou 
gradualmente as suas ligações com Moscovo no início dos anos 60, mas adoptou todos os 
aspectos principais da economia comunista planificada. A partir de 1965, ano em que ascendeu 
ao poder, Nicolae Ceausescu tratou de acumular poder pessoal, apoiado pela bem conhecida 
polícia secreta Securitate. No final dos anos 80, a liderança do PCR tinha degenerado num clã 
prepotente. Devido às dificuldades e à repressão, que contiveram o desenvolvimento económico 
e social, houve escassa oposição até Dezembro de 1989, altura em que foi derrubada a ditadura 
de Ceausescu. 
 



 7 PE 167.297/rév.3 
  

Este facto facilitou um golpe palaciano por parte de um sector da antiga elite que havia caído em 
desgraça junto de Ceausescu. Sob a protecção da Frente de Salvação Nacional (FSN), os líderes 
do golpe anularam rapidamente algumas das políticas mais impopulares de Ceausescu. 
Reduziram as horas de trabalho, eliminaram restrições ao consumo doméstico de energia e 
eliminaram as restrições à liberdade de imprensa. Reformas agrícolas limitadas garantiram apoio 
rural, o que ajudou a FSN a conquistar um mandato forte nas eleições gerais de Maio de 1990. O 
seu candidato, Ion Iliescu, representado como uma força moderadora, conquistou a presidência  
por larga maioria.  
 
O apelo “social democrático” da FSN a uma população profundamente traumatizada baseava-se 
em promessas de estabilidade, de prestações sociais melhoradas e de reformas económicas 
graduais. A mensagem era especialmente atraente para os trabalhadores e funcionários fabris, os 
quais receavam as consequências de uma reestruturação industrial demasiado rápida. Uma 
tentativa de introduzir reformas de mercado mais vastas, por parte do primeiro-ministro Petre 
Roman, em 1991, foi abandonada após manifestações dos mineiros, que ocuparam edifícios 
governamentais em Bucareste.  
 
O Presidente Iliescu demitiu Petre Roman como primeiro-ministro e Petre Roman, 
subsequentemente, deixou a FSN para fundar o Partido Democrático (PD), um partido de centro-
esquerda com uma maior orientação para a reforma económica. (O PD é agora o partido mais 
importante no SDU de centro-esquerda que participou também na coligação de 1996-2000). A 
Frente Democrática de Salvação Nacional (FDSN), a facção dominante após a fragmentação da 
FSN, permaneceu o maior partido parlamentar após as eleições gerais de Setembro de 1992 e na 
eleição presidencial de 1992, Ion Iliescu foi reeleito após uma segunda volta dessas eleições. A 
FDSN passou depois a designar-se Partido da Social-Democracia da Roménia (PSDR). Em 
1992, um antigo burocrata, Nicolae Vacariou, formou um governo minoritário mas o seu apoio 
parlamentar nos partidos ultra-nacionalista e neo-comunista reforçou a sua cautela quanto ao 
ritmo das mudanças económicas e prejudicou a sua reputação internacional. Quaisquer medidas 
de reforma que a administração Vacariou tentasse adoptar, incluindo a privatização em massa de 
4 000 empresas, foram proteladas no Parlamento. Um surto de rápido crescimento em 1995 deu 
origem à inflação, à desvalorização monetária e a um abrandamento industrial em 1996, o que 
levou a um retorno aos controlos dos preços e da moeda. Entretanto, os partidos de centro-direita 
mais importantes criaram uma organização de cúpula, a CD, que foi dominada pelo Partido 
Nacional Camponês Cristão-Democrático (PNCCD) que se converteu na maior fonte de 
oposição parlamentar ao PSDR. 
 
A CD conquistou 30% dos votos na eleição parlamentar de Novembro de 1996 e formou um 
governo de coligação, chefiado por Victor Ciorbea, com o SDU do Petre Roman e o HDUR. Nas 
eleições presidenciais realizadas ao mesmo tempo, Emil Constantinescu conquistou a vitória 
para a presidência numa segunda volta a Ion Iliescu por 54% contra 46%. O derrotado PSDR 
tornou-se o principal partido da oposição, mas fragmentou-se mais uma vez em Junho de 1997, 
quando Teodor Melescanu, que tinha sido ministro dos Negócios Estrangeiros de 1992 a 1996, 
formou um novo partido de centro-esquerda, a Aliança para a Roménia (ApR). A reputação do 
PSDR como um partido largamente composto de antigos comunistas saiu portanto reforçada.  
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Victor Ciorbea representava a ala direita ideológica do NP-CDP, e, consequentemente, o 
Governo anunciou propostas para introduzir reformas económicas radicais e orientadas para o 
mercado, incluindo a eliminação dos controlos de preços remanescentes, políticas monetárias e 
fiscais mais firmes e a liberalização do regime de operações cambiais. Converteu a entrada 
precoce na UE e na OTAN nos seus objectivos mais importantes de política externa mas em 
1997 não foi incluído na lista de candidatos ao alargamento de nenhuma das duas instituições.  
 
A coligação entrou em dificuldades quando os seus membros foram incapazes de chegar a 
acordo quanto aos pormenores da implementação das reformas. Embora o Governo tenha 
introduzido políticas macroeconómicas mais rigorosas, não conseguiu reestruturar as indústrias e 
as instituições obsoletas. Os níveis de vida desceram vertiginosamente em 1997 e Victor Ciorbea 
foi substituído como primeiro-ministro em Abril de 1998 por Radu Vasile, representante da ala 
mais pragmática do NP-CDP, no seguimento de querelas inter-partidárias sobre a atribuição de 
lugares ministeriais.  
 
Radu Vasile prometeu acelerar as reformas económicas estagnadas. Já havia conseguido algum 
êxito ao acelerar a privatização em larga escala da indústria e da banca e ao encerrar grandes 
empresas que apresentavam prejuízos nos sectores do carvão e metalúrgico. Contudo, os níveis 
de produção e de vida continuaram a baixar em 1998-99. O governo não conseguiu cumprir os 
objectivos para o défice consolidado do orçamento acordados com o FMI em Abril de 1999, pelo 
que o FMI atrasou a libertação da segunda fatia do seu acordo de reserva no quarto trimestre do 
ano. A inflação também aumentou no quarto trimestre e os rendimentos reais diminuíram 
dramaticamente, o que contribuiu  para o aumento da impopularidade do governo. Isto culminou 
em agitação e violência generalizadas no sector industrial de algumas cidades importantes e em 
exigências para a introdução de controlos de preços e de indexação de salários. 
 
b) Instituições 
 
A actual Constituição foi aprovada por referendo em 8 de Dezembro de 1991. O Parlamento é 
um parlamento de duas câmaras constituído por uma Câmara de Deputados de 341 lugares e por 
um Senado de 143 lugares. Os membros do Parlamento são eleitos por sufrágio universal por 
períodos de quatro anos, utilizando-se a representação proporcional.  
A Constituição confere um poder considerável ao Presidente, o qual é eleito para um mandato de 
quatro anos e pode ocupar o cargo por um máximo de dois mandatos. Em Novembro de 1996, 
Emil Constantinescu foi eleito presidente por 54% dos votos numa segunda volta das eleições 
contra Ion Iliescu, o qual tinha ocupado o cargo desde o golpe de 1989. A popularidade de Emil 
Constantinescu baixou em 1999, bem como o apoio ao seu partido, a CD. No final de 1999 
seguia 27 pontos percentuais atrás de Iliescu nas sondagens de opinião e tinha descido para 
terceiro lugar atrás de Melescanu, o líder da AfR. 
 
A autoridade judicial é constituída pelos tribunais, pelo ministério da justiça e pelo Conselho 
Superior da Magistratura. Em 1997, a Comissão Europeia exprimiu dúvidas acerca da 
neutralidade política dos membros do poder judicial (muitos dos quais foram nomeados pelo 
PSDR) como uma das suas razões para excluir a Roménia da primeira vaga de países a abrirem 
negociações de adesão e desde então tem permanecido crítica em relação a esta questão. 
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Os resultados das eleições de Novembro de 1996 foram os seguintes: 
 
Partido  Câmara de 

Deputados 
Senado 

Convenção Democrática (CD) 122 53 
Partido da Social Democracia da Roménia (PSDR) 91 41 
União Social Democrática (USD) 53 23 
União Democrática Húngara da Roménia (UDHR) 25 11 
Partido para uma Roménia Maior (PRM) 19  8 
Partido da Unidade Nacional Romena (PUNR)  18  7 
Outros1  13   0 
Total  341 143 
 
 
c) Questões políticas recentes 
 
i) O ritmo lento de reformas exige um novo primeiro-ministro 
 
Com a demissão do primeiro-ministro, Radu Vasile, em 13 de Dezembro, e a sua substituição 
pelo governador do banco central, Mugur Isarescu, o Governo de coligação da Convenção 
Democrática (CD) teve o seu terceiro primeiro-ministro desde que ganhou as eleições de 
Novembro de 1996. (O primeiro primeiro-ministro, Victor Ciorbea, demitiu-se perante 
questiúnculas inter-partidárias e uma economia em deterioração, em Março de 1998).  A 
demissão de Radu Vasile ocorreu ostensivamente por razões económicas. Quando a UE 
convidou a Roménia para a cimeira de Helsínquia de Dezembro de 1999 para iniciar as 
negociações de adesão, a posição da UE era a de que a Roménia teria de acelerar as reformas 
económicas se quisesse fazer um progresso sério  nessas negociações de adesão. As pessoas que 
estiveram por detrás da demissão, com destaque para o presidente, Emil Constantinescu, 
alegavam que estas exigências da UE tornavam necessária a substituição de Radu Vasile por um 
reformista mais consequente. Contudo, as razões mais prováveis para a demissão foram razões 
políticas internas, nomeadamente o declínio rápido do apoio, tanto no que se refere ao Partido 
Nacional Camponês Cristão-Democrático (NO-CDP), quanto a Emil Constantinescu, menos de 
um ano antes das eleições parlamentares e presidenciais, e a necessidade de minimizar o 
descontentamento público com as políticas económicas governamentais.  
 
Como a saída de Radu Vasile foi precipitada pela demissão temporária da maior parte do seu 
gabinete, houve poucas alterações ministeriais, embora haja agora quatro vice primeiro-ministros 
(vide anexo abaixo) que representam quatro partidos de coligação, e Petre Roman, do Partido 
Democrático (PD) tenha substituído um independente, Andre Plesu, como ministro dos negócios 
estrangeiros.  
 
É possível que o Senhor Isarescu, que quer regressar ao seu posto no Banco Central após as 
eleições, beneficie de maior apoio no governo e no parlamento do que o seu antecessor. Ele foi 
governador do Banco Nacional da Roménia (BNR, o Banco Central) durante oito anos e, 

                                                
1 Outros partidos obtiveram menos de 3% dos votos e não conseguiram conquistar representação parlamentar;; 13 lugares na 
Câmara de Deputados estão atribuídos a representantes que obtiveram pelo menos 3 500 votos (5% dos necessários para eleger 
um membro corrente na Câmara de Deputados) . 
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portanto, dirigiu também a instituição sob o governo chefiado pelo Partido da Social Democracia 
da Roménia (PSDR), na oposição, conquistando uma boa reputação como um governador 
prudente e eficienteque é respeitado no Ocidente. Contudo, como primeiro-ministro tecnocrático, 
será também mais adverso a conceder aumentos de salário inflacionários do que alguns dos seus 
antecessores e isto pode colocá-lo em situação difícil com os sindicatos.  
 
ii) Derrame de cianeto 
 
Em 31 de Janeiro, grandes quantidades de  cianeto de uma mina romena perto de Baia Mare 
derramaram no Rio Szames e o segundo maior rio da Hungria, o Tisza, foi também 
subsequentemente poluído, o que resultou em mais de 10 toneladas de resíduos tóxicos. 
Posteriormente, em 11 de Março, um segundo derrame de cerca de 20 000 toneladas métricas de 
lama contaminada com chumbo, cobre e zinco começou a infiltrar-se no Tisza. O Senhor 
Martonyi, ministro dos Negócios Estrangeiros Húngaro, criticou a Exploração Esmeralda, isto é, 
os proprietários de 50% da fábrica de fundição de ouro, que negaram qualquer responsabilidade 
pelo incidente, alegando que o desastre ambiental não havia sido causado pelo derrame de 
cianeto, mas sim pelo clima frio e pelos produtos químicos introduzidos para neutralizar o 
derrame. O Governo romeno possui 45% da fundição de Aurul enquanto que investidores 
privados possuem os restantes 5%.  
 
Mais recentemente, as duas partes têm tentado encontrar uma solução em vez de partilharem 
culpas. Os Governos Romeno e Húngaro já negociaram e assinaram um acordo sobre a protecção 
ambiental, o qual desembaraçou de responsabilidades o Parlamento Húngaro. Pelo seu lado, o 
Senhor Isarescu disse que a Roménia já pediu ao tribunal para declarar quem era responsável 
pelos prejuízos e o que deviam ser considerados prejuízos.  
 
 
iii) Prestação de cuidados a crianças 
 
A UE tem instado a Roménia a agir decididamente para reformar as suas infames instituições de 
prestação de cuidados a crianças antes de poder iniciar negociações de adesão. 
Consequentemente, o Governo anunciou a criação da Agência Nacional Romena para a 
Protecção da Criança, chefiada por Vlad Nihai Romano. A agência, que terá o estatuto de uma 
direcção-geral no Ministério do Equipamento e da Segurança Social, substituirá o actual 
departamento de protecção de crianças e prestará contas directamente ao ministro. Os seus 
deveres consistirão em supervisionar a protecção das crianças, melhorar os níveis de vida nos 
orfanatos e fornecer cuidados adequados às crianças necessitadas. As autoridades romenas estão 
a insistir com a UE para que forneça apoio de longo prazo à agência. O Senhor Romano 
comprometeu-se a descentralizar os serviços, a criar instituições de protecção às crianças da rua 
e a cooperar estreitamente com a Comissão Europeia a fim de desenvolver a sua política. 
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iv) Relações com a Hungria 
 

As relações entre a Roménia e a Hungria melhoraram ao longo dos últimos anos. Fizeram-se 
progressos importantes em geral nas áreas da legislação da educação e da situação da minoria 
húngara na Roménia. 
 
No final de Julho de 1999 realizou-se em Bucareste uma sessão da Comissão Intergovernamental 
Conjunta Romeno-Húngara, presidida pelos ministros dos Negócios Estrangeiros dos dois 
Estados. As comissões especializadas da Comissão Conjunta debateram questões de interesse 
comum, tais como: a integração Europeia e Euro-Atlântica, as minorias nacionais, a cultura, a 
educação e as confissões religiosas, a cooperação na área militar, nas infra-estruturas, no 
ambiente, na cooperação através das fronteiras, e na cooperação entre as administrações locais, o 
comércio e as relações diplomáticas. Quanto à possibilidade de a minoria romena que vive na 
Hungria estar representada no Parlamento Húngaro, as autoridades húngaras terão de elaborar 
um novo quadro legal para tratar desta matéria. 
 
Contudo, foram colocadas em destaque duas áreas objecto de disputa entre a Hungria e a 
Roménia: a incapacidade de devolver à Igreja as suas propriedades e de criar a projectada 
universidade estatal de língua húngara. O Senhor Orban criticou a lentidão da restituição das 
propriedades à igreja e disse que lamentava ter de levantar questões relacionadas com habitantes 
de etnia húngara em conversações com os líderes romenos. Acrescentou, porém, que a Hungria 
estava relutante em contemporizar no que dizia respeito à situação das populações de etnia 
húngara na Roménia. Reforçou o apoio à exigência de uma universidade húngara e sugeriu que 
as recentes propostas para a criação de uma universidade de língua húngara apoiada pela igreja 
poderiam constituir uma solução. 
 
No final de Novembro de 1999, representantes do Governo húngaro e da União Democrática 
Húngara na Roménia (UDHR) chegaram a acordo quanto ao financiamento de uma universidade 
húngara na Transilvânia, Roménia. O Governo húngaro prometeu 2 biliões de forints, mas o 
UDHR fez notar que esse valor era muito menor do que o necessário. O UDHR continua a exigir 
uma universidade húngara financiada pelo Estado Romeno, mas no entretanto planeia utilizar o 
apoio do governo húngaro. O ministro romeno da Educação, Andrei Marga, rejeitou a ideia de 
uma universidade húngara separada e apoiada pelo Estado. O ministro, que antes fora reitor da 
Universidade Babes-Bolyai, em Cluj, mantém que o melhor meio de criar uma universidade 
“multicultural” é trabalhar com estruturas já existentes em Babes-Bolyai, onde seria possível 
obter graus académicos em Romeno, Húngaro e Alemão. 
 
 
III    SITUAÇÃO ECONÓMICA 
 
a) Resumo 
 
De acordo com os analistas, há pouca probabilidade de qualquer viragem económica rápida para 
melhor em 2000, após três anos  em que o PIB declinou num total de 18%. A indústria e a 
agricultura com baixa produtividade e sub-capitalizadas permanecem largamente incapazes de 
resistir à concorrência estrangeira, mais barata, ou de comercializar os seus produtos 
eficazmente. Desde 1996, o nível do consumo desceu de um quarto e as actividades empresariais 
estão a sofrer em virtude da depressão do mercado interno. 
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b) Tendências recentes 
 
i) PIB 
 
Após um declínio do PIB calculado em 4,8% em 1999, espera-se que o declínio económico 
atinja o fundo na primeira metade do ano 2000. Em 2000, um crescimento mais forte das 
economias europeias ocidentais e orientais, combinado com maiores entradas de capital 
estrangeiro no seguimento da decisão de iniciar as negociações para a entrada da Roménia na 
UE, irá melhorar as perspectivas de crescimento da exportação e do investimento ao longo do 
ano. Contudo, espera-se que as políticas restritivas necessárias para se atingirem os objectivos do 
Governo em matéria de inflação e de défice orçamental continuem a fazer diminuir o consumo. 
Para 2000, o SIE (Serviço de Informação Económica) prevê um crescimento real do PIB de 1%, 
o que está ligeiramente abaixo do objectivo oficial de 1,3%. Porém, os riscos para esta previsão 
continuam a ser elevados.  
 
Os mercados financeiros estão ainda nervosos acerca da Roménia e se, apesar dos seus esforços, 
o actual Governo não conseguir corrigir desequilíbrios macroeconómicos,  isso poderia conduzir 
a uma queda acentuada do valor do leu e perturbar os planos de estabilidade. Qualquer 
incapacidade de implementar as reformas estruturais conduzirá igualmente a atrasos na 
recuperação económica. 
 
ii) Investimento 

 
O crescimento real do PIB de 3% em 2001 será impulsionado principalmente por uma maior 
procura do investimento, tanto do sector recentemente privatizado, como a indústria de 
construção. Esta última beneficiará de um estímulo a partir de projectos infraestruturais 
financiados multilateralmente e que terão início em 2000. Espera-se que a procura de longo 
prazo de novos bens de capital por parte das empresas reestruturadas e recentemente privatizadas 
gere um forte crescimento do investimento de, em média, 11% ao ano no período que vai de 
2001 a 2004. O investimento deverá estimular a produtividade e a competitividade das 
mercadorias e dos serviços romenos. Prevê-se que isso, combinado com um crescimento médio 
real do PIB na UE de 2,6%, gere um crescimento médio das exportações, na Roménia, de 6,8% 
ao ano, no período de 2001 a 2004.  
 
iii) Inflação 

 
A inflação aumentou súbita e fortemente em 1999, alcançando uma taxa de 54,8% no final do 
ano, comparada com 40,6% em 1998. O Governo lutou por uma contenção dos aumentos de 
preços face a sucessivos aumentos do preço da energia importada e dos serviços, na sequência da 
depreciação do leu. Os atrasos quanto à resolução dos prejuízos crescentes da indústria 
contribuíram também significativamente para o aumento das pressões inflacionárias. O Governo 
planeia reduzir substancialmente a inflação este ano para uma média anual de 25-30% mas os 
elevados preços internacionais do petróleo, as dificuldades quanto a cumprir a meta fixada do 
défice orçamental e uma maior procura na economia tornam esta meta excessivamente optimista, 
de acordo com o SIE, que espera uma inflação média anual de 46% em 2000. 
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Muitas das indústrias em dificuldades estão a basear-se, para sobreviverem, em práticas não 
concorrenciais, e até que a reestruturação elimine actividades geradoras de prejuízos e o Governo 
consiga fazer retroceder o défice orçamental, as pressões inflacionárias continuarão a ameaçar 
disparar. Assumindo que, por volta de 2001, terá sido criado um ambiente macroeconómico mais 
estável, a inflação deverá ter tendência a diminuir para muito abaixo de 20%, mas este valor será 
ainda muito elevado em comparação com outros países da Europa oriental candidatos à adesão. 
 
Resumo das revisões 
(% alteração anual, excepto indicação específica)  
 
 

1998(a) 1999(b) 2000(c) 2001(c)
PIB real -5.4 -4.8 1.0 3.0
Produto Industrial Bruto -7,4 -7.0 1.2 3.6
Produto Agrícola Bruto -8.3 0.5 2.0 2.0
Investimento Fixo Bruto -5.1 -13.0 4.0 10.0
Taxa de desemprego(%) 10.3 11.0 13.7 14.6
Preços no consumidor (méd.) 59.0 45.8 46.0 30.0
Preços no consumidor (final do ano) 40.6 54.8 40.0 25.0
Exportações mercadorias FOB ($mil milhões) 8.3 8.4 9.2 10.2
Importações mercadorias FOB ($mil milhões) 10.9 9.6 10.4 11.6
Balança Transacções corr. ($mil milhões) -2.9 -1.4 -1.3 -1.7
% do PIB -7.0 -4.1 -4.0 -4.9
Total Dívida externa (Dezº;($mil milhões) 9.7 9.1 9.8 10.5
Taxa de câmbio(média; Leu:$) 8,876 15,330 22,300 28,430
Taxa de câmbio(final ano;Leu:$) 10,951 17,981 26,120 30,440

(a) Real. (b) Estimativas da UIE. (c) Previsões da UIE.

c) Parecer do FMI 
 
Em 27 de Março, a Comissão Executiva do Fundo aprovou uma extensão do seu crédito de 
reserva até 31 de Maio de 2000. A solução devia expirar no final de Março e a extensão foi 
concedida a fim de se poder completar a primeira revisão do programa, que já está muito 
atrasada. Isto dá a Bucareste uma oportunidade de aprovar o orçamento de 2000 que é uma 
condição prévia para se considerar a revisão por parte da Comissão Executiva. Dos 400 milhões 
de crédito de SDR ($540 milhões), só 53 milhões de SDR foram até agora retirados. 
  
O FMI esclareceu bem que  não deseja libertar uma segunda fatia de crédito ou negociar uma 
outra ronda de créditos, até que o orçamento tenha sido aprovado no Parlamento (o debate deve 
ter início em 12 de Abril). A posição cautelar do Fundo tem várias origens: 
  

• = Desagrada-lhe o facto de não lhe ter sido dada uma oportunidade de analisar o 
projecto de orçamento antes da sua chegada ao Parlamento.  

• = Não aprova os aumentos de salários prometidos às forças armadas a fim de reforçar o 
seu profissionalismo antes da possível adesão à OTAN.  

• = Tem dúvidas quanto aos cortes propostos aos impostos aplicáveis às empresas e aos 
impostos de valor acrescentado que o governo espera que podiam estimular a actividade 
económica interna e o investimento externo. 
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A vigilância do FMI resulta também de este ser um ano de eleições, altura em que as pressões 
para se aumentarem as despesas em áreas favorecidas por algum dos partidos da coligação são 
imensas. O Fundo ainda se recorda de que em 1994-95, uma grande parte de um empréstimo 
concedido quando o PDSR estava no poder foi desviada para apoiar indústrias não competitivas 
e está decidido a não permitir que algo de semelhante volte a acontecer. Um reforço de reservas 
de divisas e um mercado de câmbios mais estável tornaram menos urgentes os desembolsos por 
fracções. Contudo, Bucareste permanece dependente do apoio do FMI  dado que a libertação de 
outros fundos multilaterais depende dele. Um ajustamento estrutural de $150 milhões  para a 
agricultura a partir do Banco Mundial está a ser contido pela posição adoptada pelo FMI. Isto 
também se aplica a um segundo empréstimo do Banco Mundial para ajustamento do sector 
privado no valor de $300-500 milhões de dólares, destinado a ajudar à reestruturação do sector 
bancário e a  facilitar a venda e liquidação de 64 empresas geridas pelo Estado.  

 
O apoio do FMI é necessário para que a Roménia comece a satisfazer as metas necessárias à 
entrada na UE. Isto é especialmente verdade, visto que 650 milhões de libras de ajuda não 
reembolsável anunciada pela Comissão em Janeiro e destinada a ajudar à adesão não começarão 
a ser libertados senão em 2001.  
 
 
IV.        RELAÇÕES COM A UE 
 

a)  Comissão Europeia 
 

Em 13 de Outubro de 1999, a Comissão Europeia publicou o seu segundo relatório provisório da 
Comissão sobre os progressos alcançados pela Roménia no sentido do alargamento. Na sua 
conclusão, este relatório dizia que “a Comissão considera que, de momento, a Roménia cumpre 
ainda os critérios políticos definidos em Copenhaga, embora esta posição necessita de ser 
reexaminada se as autoridades não continuarem a dar prioridade ao tratamento da crise na área 
das instituições que prestam cuidados às crianças. A Comissão controlará de perto as decisões 
tomadas recentemente pelo governo a fim de proporcionar os recursos orçamentais necessários e 
para proceder a uma reforma estrutural que coloque a prestação de cuidados às crianças  na 
Roménia sobre uma base segura e digna e que respeite por completo os direitos humanos. 
 
 "O recurso crescente a portarias é factor de preocupação e são necessárias medidas adicionais 
para assegurar a independência e a eficácia do sistema judicial. Outros domínios que carecem de 
especial atenção são, designadamente, a luta contra a corrupção, em que as responsabilidades e 
funções institucionais devem ser consolidadas e, apesar de medidas positivas, a situação dos 
romanichéis, assim como nos casos em que, apesar de sérias restrições orçamentais, devem ser 
disponibilizados os recursos orçamentais necessários e envidados esforços para combater as 
atitudes discriminatórias na sociedade. 
 
A Roménia não pode ser considerada como uma economia de mercado em funcionamento e não 
é capaz de estar à altura de pressões concorrenciais e de forças de mercado no seio da União a 
médio prazo. 
 
"Os desequilíbrios macroeconómicos permanecem problemáticos e os problemas financeiros 
avolumaram-se. Verificaram-se progressos a nível da privatização de várias importantes 
empresas, assim como da reestruturação e privatização das empresas estatais do sector 
financeiro, apesar de tal ter representado elevados custos orçamentais. Todavia, a instabilidade 
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macroeconómica e a incerteza jurídica continuam a constituir factores dissuasores dos 
investimentos privados estrangeiros que são indispensáveis para modernizar o lado da oferta da 
economia. É ainda preocupante a redução das exportações verificada mesmo na sequência de 
uma importante desvalorização real da moeda. 
 
"O Governo está empenhado em restabelecer um enquadramento macroeconómico estável, assim 
como em resolver os problemas estruturais da economia. Os acordos com as instituições 
financeiras internacionais constituem importantes medidas, mas é prematuro avaliar se o novo 
programa colocará a economia da Roménia na via do desenvolvimento sustentável. É necessário 
manter os actuais esforços para restabelecer o crescimento e melhorar as condições de vida. 
Deveria ser concedida prioridade à melhoria da disciplina financeira e à reestruturação de 
importantes empresas públicas que são deficitárias. Deve ser adoptada e aplicada com 
determinação uma estratégia económica clara para o médio prazo. A estabilização 
macroeconómica deve ser concomitante à criação de um clima mais transparente e receptivo aos 
negócios, tendo em vista desenvolver as actividades económicas e aproveitar as potencialidades 
consideráveis da economia romena. 
 
"A harmonização no domínio do mercado interno é apenas parcial e, não obstante algumas 
realizações importantes, a Roménia deve acelerar o ritmo de transposição e de aplicação efectiva 
neste domínio. Foram obtidos progressos significativos na adopção de uma lei sobre contratos 
públicos, assim como sobre o sector bancário e o controlo financeiro. Verificaram-se igualmente 
progressos a nível da normalização e certificação, mas a inexistência de um enquadramento 
legislativo geral impede maiores progressos. Embora a lei sobre falências tenha sido 
frequentemente alterada não está ainda em total conformidade com o acervo. 
 
“A adopção de uma nova lei sobre o controlo dos auxílios estatais constituiu um passo muito 
importante. A sua aplicação em conformidade com o acervo constituiria uma medida importante 
dado que os auxílios estatais continuam a representar um dos sectores mais importantes da 
economia. Foi igualmente importante a transformação das empresas públicas autónomas em 
empresas comerciais e públicas, sendo embora necessários maiores progressos a nível da 
comercialização dos antigos monopólios estatais. Verificaram-se alguns progressos na agricultura, 
apesar de o registo cadastral continuar a representar um processo moroso que impede o 
desenvolvimento de explorações agrícolas mais modernas. É necessário um maior alinhamento das 
inspecções veterinárias em especial nas fronteiras, assim como a modernização da indústria 
agroalimentar. Verificaram-se progressos significativos no alinhamento legislativo no sector dos 
transportes, mas deve ser ainda atribuída especial atenção à segurança marítima e rodoviária. Em 
geral, a Roménia parece atribuir pouca prioridade ao ambiente e verificam-se graves problemas nos 
sectores da gestão do ar, recursos hídricos e resíduos. Deve ser atribuída maior atenção política a 
este sector e desenvolvidos planos realistas de avaliação de custos e de investimentos. 
Verificaram-se progressos no domínio da justiça e, em certa medida, do controlo e gestão das 
fronteiras e no que respeita à polícia e à imigração sendo embora ainda necessários importantes 
investimentos. Todavia, sente-se a necessidade de acelerar os trabalhos em matéria de asilo e 
controlo de estupefacientes. 
 
“A escassez de recursos financeiros e a capacidade administrativa insuficiente continuam a ser 
focos problemáticos e considera-se ainda necessário desenvolver as capacidades para identificar, 
determinar os custos e executar as prioridades tendo em vista acelerar o processo de preparação da 
Roménia para a adesão. A reforma da administração pública foi considerada prioritária, mas até à 
data não foi dado início a este processo. Algumas instituições fundamentais (por exemplo, no 
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sector dos contratos públicos) devem ser ainda criadas e são necessários esforços importantes em 
muitos sectores (por exemplo, ambiente e controlo financeiro) para dotar a administração do nível 
da competências necessárias. Verifica-se uma necessidade geral de independência dos organismos 
reguladores e de fiscalização, incluindo do Banco Central. Embora tenham sido tomadas medidas 
para reforçar o sistema judicial, deve ser reforçado o nível de concordância com a legislação 
comunitária e disponibilizadas as instalações técnicas apropriadas. A capacidade administrativa 
insuficiente constitui actualmente um importante obstáculo no processo de preparação para a 
adesão. 
 
“Embora a Roménia tenha melhorado alguns dos aspectos da capacidade administrativa 
(desenvolvimento regional) e do mercado interno (reestruturação do sector bancário, contratos 
públicos, auxílios estatais) previstos nas prioridades a curto a prazo das parcerias para a adesão, 
devem ser abordados satisfatoriamente alguns aspectos da justiça e assuntos internos (luta contra 
o crime organizado e a corrupção, desmilitarização da polícia e controlo das fronteiras), assim 
como as prioridades no domínio do ambiente.” 
 
O texto integral do relatório pode encontrar-se, juntamente com o de relatórios anteriores, no 
seguinte sítio da Comissão sobre o alargamento, na internet: 
http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/romania/rep_10_99/aa.htm. 
 
Em Madrid, o Conselho Europeu acordou em que as negociações de adesão com Chipre e Malta 
começariam seis meses após a conclusão da Conferência Intergovernamental (CIG). Declarou 
também que tomaria as decisões necessárias ao lançamento das negociações de adesão com os 
países da Europa central e oriental face ao resultado da CIG. Esperava que “a fase preliminar das 
negociações coincidisse com o início das negociações com Chipre e Malta”. No Conselho de 
Florença, este compromisso foi reforçado pela confirmação de que as negociações com os países 
da Europa Central e Oriental começariam simultaneamente com as de Chipre e Malta, isto é, seis 
meses após a conclusão da CIG. 
 
b) Parlamento Europeu 
 
Em Novembro de 1998, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução sobre a candidatura da 
Roménia à adesão à União Europeia, tendo em vista o Conselho Europeu a ter lugar em Viena 
(12 e 13 de Dezembro de 1998), (COM(97) 2003 - C4-0375/97).  Na sua resolução, o 
Parlamento declarava que esperava que a Roménia, que em geral satisfaz os critérios políticos 
fixados em Copenhaga, remedeie as insuficiências ainda existentes no que se refere aos direitos 
humanos, à protecção das crianças, ao controlo judicial sobre a polícia, à liberdade de imprensa, 
às condições em vigor nas prisões,  à situação dos ciganos e à campanha contra  a corrupção; 
encorajava a Roménia, que está ainda muito longe de satisfazer os critérios económicos de 
Copenhaga, a acelerar as reformas vitais, em especial a do processo de privatização, a da reforma 
do sistema bancário, a da reestruturação das grandes empresas estatais e a da consolidação de um 
quadro legal capaz de atrair o investimento estrangeiro, o que irá permitir que as negociações de 
adesão se iniciem finalmente; e chamou a atenção da Roménia para a necessidade de uma 
profunda reforma da sua administração se ela quiser que estas reformas sejam executadas com 
êxito. 
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c) Conselho de Ministros 
 

A Conferência Intergovernamental concluiu-se em Amesterdão em Junho de 1997. Esta CIG 
abriu caminho para  que as negociações começassem dentro de seis meses, de acordo com as 
conclusões de Madrid. No Luxemburgo, em Dezembro de 1997, o Conselho decidiu “lançar um 
processo de adesão incluindo os dez países candidatos da Europa Central e Oriental e Chipre”. 
Além disso, o Conselho “decidiu convocar conferências intergovernamentais bilaterais na 
Primavera de 1998 para iniciar as negociações com Chipre, com a Hungria, com a Polónia, com 
a Estónia, com a República Checa e com a Eslovénia, sobre as condições para a sua entrada na 
União e para debater os decorrentes ajustamentos do Tratado”. O processo de alargamento foi 
devidamente lançado em Londres em 12 de Março de 1998, com a primeira Conferência 
Europeia.  
 
Na Cimeira de Helsínquia de Dezembro de 1999, o Conselho Europeu “decidiu convocar 
conferências intergovernamentais bilaterais em Fevereiro de 2000 para iniciar negociações com a 
Roménia, a Eslováquia, a Letónia, a Lituânia, a Bulgária e Malta sobre as condições para a sua 
adesão à União e para se debaterem os ajustamentos decorrentes do Tratado”. Sublinhou que nas 
negociações, cada Estado candidato será julgado pelos seus méritos próprios. Este princípio 
aplicar-se-á tanto à abertura dos vários capítulos da negociação, quanto à condução da mesma. A 
fim de manter um bom ritmo nas negociações, deverão evitar-se processos pesados. Os Estados 
candidatos que agora tenham sido levados ao processo de negociação terão a possibilidade de se 
juntarem aos que já se encontram a negociar, dentro de um período de tempo razoável se tiverem 
feito progressos suficientes nas suas preparações. Os progressos nas negociações devem ir a par 
com os progressos na incorporação do acervo comunitário na sua legislação e com os da sua 
implementação, bem como da imposição do seu cumprimento” 
 
As negociações de adesão tiveram início em 28  de Março. Iniciaram-se as negociações sobre 
cinco capítulos do acervo comunitário: pequenas e médias empresas, ciência e investigação, 
educação, formação profissional e juventude, relações económicas internacionais e política 
comum e de segurança. 
 

*  *  * 
 
 
Para mais informações, contacte por favor: 
Adam Isaacs / PARLAMENTO EUROPEU / DGIV 
Serviço para a Cooperação Internacional, Análise e Investigação Documental/  Bruxelas 
Tel: (32) 2 284 3072 / Fax: (32) 2 284 9063 / e-mail: aisaacs@europarl.eu.int 
 
Para informações sobre a situação económica, contacte por favor: 
John Wittenberg / PARLAMENTO EUROPEU/ DGIV 
Divisão para os Assuntos Internacionais e Constitucionais 
Tel: (352) 4300 22447 /e-mail: jwittenberg@europarl.eu.int 
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ANEXO 
LISTA DO GOVERNO EM 13 DE MARÇO DE 2000 

 
 Presidente    
 Emil CONSTANTINESCU 
(Empossado em 29 Nov 96 para um mandato de quatro anos) 
- - - - - - 
GOVERNO DE COLIGAÇÃO: 
(vide final desta lista quanto às filiações partidárias) 
Primeiro Ministro        Mugur ISARESCU 
(sem filiação partidária) 
- - - - - - 
VICE-PRIMEIRO-MINISTROS 
Ministro de Estado, Presidente do Conselho de  
Coordenação Económica e Financeiral  Mircea CIUMARA (PNT-CD) 
Ministro de Estado, Ministro dos Negócios 
Estrangeiros                                                     Petre ROMAN (PD) 
Ministro de Estado, Ministro da Justiça  Valeriu STOICA(PNL) 
Ministro de Estado, Ministro da Saúde    Hajdu GABOR (UDMR) 
- - - - - - - - 
MINISTROS: 
Agricultura & Indústria Alimentar    Ioan Avram MURESAN (PNT-CD) 
Serviço Civil        Vlad ROSCA (PNT-CD) 
Cultura         Ion CARAMITRU (PNT-CD) 
Defesa         Sorin FRUNZAVERDE (PD) 
Educação         Andrei MARGA (PNT-CD) 
Finanças         Decebal Traian REMES (PNL) 
Negócios Estrangeiros                      Vide Vice-Primeiros-Ministros  
Saúde         Vide Vice-Primeiros-Ministros 
Industria e Comércio     Radu BERCEANU (PD) 
Do Interior        Constantin Dudu IONESCU (PNT-CD) 
Justiça              Vide Vice-Primeiros-Ministros 
Trabalho e Protecção Social                                               Smaranda DOBRESCU (PSDR) 
Ministro encarregado pelo Primeiro Ministro, 
das questões das minorias étnicas                     Peter COVACS-ECKSTEIN (UDMR) 
Obras Públicas            Nicolae NOICA (PNT-CD) 
Transportes             Traian BASESCU (PD) 
Água, Florestas e Ambiente                                          Romica TOMESCU (PNT-CD)                             
Juventude e Desportos             Crin ANTONESCU (PNL) 
- - - - - - 
FILIAÇÕES PARTIDÁRIAS: 
PNT-CD – Democratas Cristãos 
PNL – Liberais 
PD -- Social Democratas 
PSDR – Partido Social Democrático 
UDMR – União Democrática Húngara 
- - - - - - - 
Governador do Banco Central (Em funções)   Emil IOTA GHIZARI 


