
EXPUNERE DE MOTIVE 
 

 la Legea pentru aprobarea participării României la 
Grupul Australia pentru controlul exporturilor în vederea 
neproliferării armelor chimice şi biologice  
 
 Grupul Australia (GA) este o asociaţie consultativă de 
state, creată din iniţiativa Australiei în 1985, după folosirea 
armelor chimice de către Irak în războiul cu Iranul. 
 Scopul regimului promovat de GA îl reprezintă limitarea 
extinderii armelor chimice şi biologice prin controlul 
exporturilor de precursori ai armelor chimice, microorganisme şi 
agenţi pentru armele biologice, echipamente pentru producerea 
armelor chimice, respectiv biologice, aceste produse având şi 
utilizări civile. 

Mecanismul regimului se realizează prin adoptarea 
„Liniilor directoare pentru transferurile de produse sensibile 
chimice sau biologice”, pe baza cărora fiecare stat participant 
introduce în reglementările interne controlul exporturilor de 
substanţe chimice, agenţi biologici şi echipamente în legătură cu 
armele chimice şi biologice în scopul prevenirii proliferării, atât 
către state, cât şi către grupări teroriste interesate în dobândirea 
acestor arme de distrugere în masă. De asemenea, între statele 
participante la GA s-a instituit un schimb de informaţii asupra 
cererilor de export care au fost refuzate. 

GA desfăşoară reuniuni anuale dedicate creşterii eficienţei 
controlului exporturilor, perfecţionării procedurilor de acordare 
a licenţelor de natură să faciliteze comerţul legitim, armonizarea 
procedurilor de control stabilite de ţările participante. 

GA cuprinde 33 state şi Uniunea Europeană. 
România aplică din anul 1992 recomandările GA în cadrul 

regimurilor de control al exporturilor de produse strategice şi a 
fost acceptată participantă la Grup, la 27 martie 1995. 

În prezent, regimul de control al exporturilor instituit în 
cadrul GA se aplică în conformitate cu prevederile Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul 
exporturilor şi importurilor de produse strategice, cu 
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modificările ulterioare. Acest regim a fost perfecţionat prin 
proiectul Legii privind regimul de control al exporturilor de 
produse şi tehnologii cu dublă utilizare. 

Pentru România, calitatea de participant la GA are 
importanţă deosebită în plan politic şi economic, atât prin 
participarea directă la prevenirea neproliferării a două categorii 
de arme de distrugere în masă, cât şi prin asigurarea accesului la 
produse şi tehnologii cu dublă utilizare, necesare procesului de  
dezvoltare durabilă. 

Printre obligaţiile asumate de statele participante se află şi 
plata unei cotizaţii care să asigure funcţionarea secretariatului, 
desfăşurarea reuniunilor şi realizarea schimbului de informaţii. 
Nivelul acestei cotizaţii este voluntar. 

Plata cotizaţiilor se poate realiza numai în temeiul unui act 
normativ, care să reglementeze aceste plăţi din bugetul de stat. 

Având în vedere nivelul cotizaţiei României la Organizaţia 
pentru Interzicerea Armelor Chimice de 37.114 USD s-a 
apreciat nivelul cotizaţiei anuale la GA în limita sumei de 
10.000 EURO. 

Plenara GA, desfăşurată în perioada 3-5 iunie 2003, a 
stabilit ca informaţiile GA să fie clasificate                       
„AG-IN CONFIDENCE” în loc de „AG-CONFIDENTIAL” şi 
să fie manipulate de fiecare stat participant, în conformitate cu 
reglementările naţionale corespunzătoare. Se propune 
echivalenţa nivelului de clasificare a informaţiilor                 
„AG-IN CONFIDENCE” cu „secret de serviciu”. 

 
Faţa de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a 

adoptat Legea pentru aprobarea participării României la Grupul 
Australia pentru controlul exporturilor în vederea neproliferării 
armelor chimice şi biologice.  
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