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ANEXĂ 

REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ AL COMITETULUI PENTRU FACILITAREA 

COMERȚULUI
1
 

Regulamentul de procedură pentru reuniunile Consiliului general (WT/L/161) se aplică 

mutatis mutandis reuniunilor Comitetului pentru facilitarea comerțului, cu excepția 

următoarelor: 

Capitolul I — Reuniuni 

(a) Articolul 1 (Consiliul general) ar trebui modificat în conformitate cu articolul 23 

alineatul (1.2) din Acordul privind facilitarea comerțului, pentru a prevedea că: 

„Comitetul se reunește în funcție de necesități și după cum este prevăzut de 

dispozițiile Acordului privind facilitarea comerțului, dar cel puțin o dată pe an.” 

(b) Prima teză de la articolul (2) ar trebui modificată după cum urmează: 

„Reuniunile comitetului sunt convocate de către directorul general printr-o notificare 

emisă, de preferință, cu trei săptămâni, și, în orice caz, cu nu mai puțin de zece zile 

calendaristice, înainte de data stabilită pentru reuniune.” 

Capitolul II — Ordinea de zi 

(c) Articolul 5 nu se aplică
2
. 

(d) Articolul 11 ar trebui modificat după cum urmează:  

„Reprezentanții organizațiilor interguvernamentale internaționale pot participa la 

reuniuni în calitate de observatori la invitația Comitetului pentru facilitarea 

comerțului, în conformitate cu orientările din anexa 3 la Regulamentul general al 

Consiliului. 

În plus, în conformitate cu articolul 23:1 alineatul (5) din Acordul privind facilitarea 

comerțului, Comitetul poate invita reprezentanți ai altor organizații internaționale cu 

competențe în domeniul facilitării comerțului sau al organismelor subsidiare ale 

acestora pentru a: 

(a) participa la reuniunile comitetului; precum și 

(b) discuta aspecte specifice legate de punerea în aplicare a prezentului acord.” 

Capitolul V — Funcționari 

(e) Articolele 12, 13 și 14 ar trebui modificate pentru a autoriza Comitetul să aleagă un 

vicepreședinte. În consecință, articolele 12, 13 și 14 se citesc după cum urmează: 

„Articolul 12. Comitetul alege un președinte
3
 și poate alege un vicepreședinte dintre 

reprezentanții membrilor. Alegerile au loc la prima reuniune a anului și intră în 

vigoare la sfârșitul reuniunii. Președintele și vicepreședintele își exercită funcțiile 

până la sfârșitul primei reuniuni din anul următor. 

                                                 
1
 Pe baza comunicării prezentate de Argentina, Japonia, Norvegia și Paraguay (G/TFA/W/14). 

2
 Pregătirea și difuzarea suficientă a ordinii de zi este garantată prin Regulamentul de procedură al CG 

prin articolele 2, 3 și 6. 
3
 Comitetul aplică orientările relevante cuprinse în „Orientările pentru numirea funcționarilor în cadrul 

organismelor OMC” (WT/L/31, din 7 februarie 1995). 
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Articolul 13. În cazul în care președintele este absent de la o ședință sau de la o parte 

a acesteia, vicepreședintele îndeplinește funcțiile de președinte. În cazul în care 

niciun vicepreședinte nu a fost ales sau, dacă vicepreședintele nu este prezent, 

comitetul alege un președinte interimar pentru reuniunea respectivă sau pentru acea 

parte a reuniunii. 

Articolul 14. În cazul în care președintele nu își mai poate exercita funcțiile, 

Comitetul desemnează vicepreședintele menționat la articolul 12 sau, în cazul în care 

nu a fost ales un vicepreședinte, acesta alege un președinte interimar care să exercite 

funcțiile respective până la alegerea unui nou președinte.” 

Capitolul VI — Desfășurarea activității 

(f) Prima teză de la articolul (24) ar trebui modificată după cum urmează: 

„Pentru a accelera desfășurarea activității, președintele poate invita reprezentanții 

care doresc să își exprime sprijinul pentru o anumită propunere să ridice mâna, 

pentru a fi înregistrați în mod corespunzător în evidențe ca declarații de sprijin. [...]” 

Capitolul VII — Procesul decizional 

(g) Articolul 33 ar trebui modificat după cum urmează: 

„În cazul în care nu se poate ajunge la o decizie prin consens, chestiunea în cauză se 

înaintează Consiliului pentru comerțul cu mărfuri.” 

(h) Articolul 34 nu se aplică. 

__________ 


