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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ 
 
 
 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor  Comisiei pentru politică externă 

din ziua de 24 iunie 1998 
 
Comisia pentru Politică Externă şi-a desfăşurat  lucrările în ziua de 24 iunie 1998, cu 
următoarea ordine de zi : 
 
��Întâlnirea membrilor Comisiei cu reprezentanţii Ministerului Industriei şi 

Comerţului şi ai Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei pe tema implicaţiilor 
prevederilor acordului CEFTA; 

��Diverse 
 
 Comisia a avut ca invitaţi, din partea Ministerului Comerţului şi Industriei, pe 
domnul Secretar de Stat Mihai Berinde, iar din partea Ministerului Agriculturii şi 
Alimentaţiei, pe dra Secretar General Cristina Eşanu. 
 
 Invitaţii au informat membrii Comisiei cu privire la regimul unor produse (în special 
cele agricole) din cadrul Acordului de cooperare CEFTA. Au adresat întrebări 
invitaţilor sau au făcut comentarii domnul Victor Boştinaru (PD), domnul Ion Pârgaru 
(PDSR), domnul Dorel Dorian (FCER), domnul Iftene Pop (PNŢCD), domnul Zsolt 
Szilagyi (UDMR), domnul Dorin Mihai (PNŢCD), domnul Sergiu Cunescu (PSDR) şi 
domnul Şerban Mihăilescu (PDSR). 
 

 Oaspeţii au răspuns în detaliu întrebărilor adresate. 
 
 Au fost abordate următoarele subiecte: 

♦ µprincipiile şi istoricul acordului CEFTA;  

♦ µsistemul de negocieri şi derogări; 

♦ µsituaţia protecţiei produselor agricole româneşti în cadrul acordului CEFTA; 

♦ µsistemul de taxe vamale care cuprinde mai multe categorii : taxe vamale 0, taxe 
vamale comune, taxe vamale convenite conform unor concesii faţă de taxele de 
bază, taxe vamale fără concesii, eliminarea totală a taxelor vamale pentru produsele 
agricole şi alimentare; 

♦ µsituaţia reprezentanţelor comerciale ale României din străinătate;  

♦ µsituaţia asistenţei de specialitate de comerţ exterior din judeţe. 
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♦ µstructura importurilor şi cea a exporturilor pe relaţia România – CEFTA; 

♦ µprograme vizând realizarea de studii de impact economic şi de piaţă; 

♦ µ promovarea intereselor economice - personal insuficient şi cu pregătire 
necorespunzătoare; 

♦ µ deciziile de ordin economic ale României - dacă există o linie directoare de politică 
pe termen lung în deciziile de aderare la acorduri economice; 

♦ µ tendinţa de globalizare ce se manifestă în lumea contemporană - implicit nevoia ca 
toate structurile statale şi internaţionale să facă eforturi pentru a încerca să 
coordoneze segmentele implicate; 

 
 
 În urma acestor discuţii, au fost formulate o serie de propuneri: 
 
��prima întâlnire a Comisiei din septembrie să fie dedicată relaţiilor economice  şi 

comerciale ale României cu UE; 
 

��să fie invitat şi ministrul comerţului şi industriilor, domnul Radu Berceanu, pentru a 
putea prezenta membrilor Comisiei liniile generale de acţiune la nivel de minister şi 
Guvern, precum şi perspectivele acestora; 

 

��discuţiile să fie mai punctuale, membrii Executivului venind cu propuneri concrete 
de modificări ale cadrului legislativ pentru ca activitatea de legiferare şi emitere de 
acte normative relative la acest sector să fie coordonată cu necesităţile celor ce le 
aplică; 

 

��într-una din şedinţele Comisiei din luna octombrie să fie discutate relaţiile 
economice şi comerciale ale României cu S.U.A., acestea fiind de asemenea 
reglementate în baza unor acorduri speciale (clauza, parteneriatul strategic, etc.). 

 
 
2 Diverse 
 
 Domnul Victor Boştinaru a adus la cunoştinţa membrilor Comisiei o serie de 
acţiuni de relaţii externe la care aceştia sunt invitaţi să ia parte: 
 
��luni, 29 iunie a.c., întâlnire cu delegaţia parlamentară cipriotă, care va avea loc 

împreună cu Comisia omologă din Senat, la Sala Verde, orele 15:00; 
 
��vineri, 10 iulie, orele 9:30, la Sala de Marmură a Senatului, va avea loc întâlnirea 

membrilor celor două Comisii cu delegaţia Comisiei de apărare a Adunării  
parlamentare a UEO; 

 
��vineri, 10 iulie, orele 11:00, membrii Comisiei sunt invitaţi la o întâlnire cu dl. G. 

Burghardt, Director General al AG IA din Comisia Europeană, care va efectua o 
vizită în România. 
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 La lucrările şedinţei au fost prezenţi 24 de deputaţi, absenţi motivat fiind Crin 
Antonescu (PNL – ministru), Romulus Neagu (PDSR), Ştefan Glăvan (PD), Sever 
Meşca (PRM) şi Silvia Petrovici (PNŢCD). 
 
 

Preşedinte,       Secretar, 
 
 
        Victor Boştinaru      Iftene Pop 


