
 1

 
Parlamentul Romqniei
Camera Deputaţilor

 
 

COMISIA PENTRU POLITICÃ EXTERNÃ   
 
 
 

PROCES VERBAL 
al şedinţei Comisiei pentru politică externă a Camerei Deputaţilor 

miercuri, 12 mai 1999, Sala Comisiei 
 

 
Lucrările şedinţei Comisiei pentru Politică Externă s-au desfăşurat  

miercuri, 12 mai 1999, cu următoarea ordine de zi : 
 
Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege: 
 
 
��Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi 

Guvernul Statelor Unite ale Americii privind transporturile aeriene, semnat la 
Washington la 15 iulie 1998.  

 
��Propunerea legislativă privind acordarea de compensaţii sau despăgubiri 

cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea URSS, în urma aplicării 
Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate. 

 
Intâlnire cu reprezentanţi ai Ministerului Comerţului şi Industriilor şi ai 
Ministerului Finanţelor pentru discutarea evoluţiei relaţiilor vamale, comerciale şi 
fiscale ale României cu CEFTA, CSI, Republica Moldova şi Turcia. 
 
 
Domnul preşedinte Victor Boştinaru   
- prezintă membrilor Comisiei ordinea de zi, care a fost aprobată în 

unanimitate. Dă apoi cuvântul domnului Pârgaru, pentru a prezenta raportul 
la primul proiec de Lege. 

 
Domnul deputat Ion Pârgaru  
- prezintă în detaliu prevederile proiectului de lege şi menţionează că  este 

vorba de un Acord clasic privind serviciile aeriene; 
- este un proiect de Lege deja adoptat de Senat iar observaţiile Consiliului 

Legislativ au fost încorporate în text; 
- propune avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 
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Domnul preşedinte Victor Boştinaru   
- susţine avizul pozitiv al domnului deputat Pârgaru, 
- anunţă membrii Comisiei că, în coordonare cu unul dintre iniţiatori, doamna 

deputat Silvia Petrovici, Biroul Comisiei a decis amânarea dezbaterii la cel 
de-al doilea proiect de Lege. 

 
Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi 
Guvernul Statelor Unite ale Americii privind transporturile aeriene a fost supus 
votului, fiind avizat favorabil cu unanimitate de voturi. 

 
 
În continuare, membrii Comisiei s-au întâlnit cu domnul Sorin Potânc, 
secretar de stat la Ministerul Industriilor şi Comerţului şi cu domnii Ion 
Busuioc, Marius Popescu, Ion Stoianov şi Cristian Banu, directori în 
Ministerul Finanţelor, care au prezentat evoluţia relaţiilor vamale, comerciale şi 
fiscale ale României cu CEFTA, CSI, Republica Moldova şi Turcia. 
 
Domnul preşedinte Victor Boştinaru  
- prezintă oaspeţii şi precizează că a făcut această invitaţie deoarece 

membrii Comisiei au primit numeroase semnale din exterior relativ la 
permeabilitatea frontierelor României, dând ca exemplu recenta 
comunicare a ambasadei noastre la Ankara în care se precizează că în 
statisticile turceşti exportul către România este estimat la 800 milioane 
dolari iar în ţară apar ca intraţi numai 400 milioane. 

- o analiză serioasă a acestor aspecte este foarte necesară acum, dat fiind 
că este posibil ca la summitul UE de la Helsinki să se decidă începerea 
negocierilor de aderare cu toate statele pe pilierul 2. 

- invită oaspeţii să prezinte principalele aspecte ale relaţiilor cu statele 
menţionate. 

 
Domnul secretar de stat Sorin Potânc şi directorii din Ministerul Finanţelor 
au făcut prezentări de ansamblu a relaţiilor României cu statele menţionate, 
insistând asupra următoarelor aspecte: 
 
- probleme vamale – există un Acord de cooperare vamală, care urmează să 

intre în vigoare 
- în comerţul bilateral sunt încă multe probleme legate de infracţiuni, nu de 

lipsa reglementărilor 
- există acum (de la 15 mai) şi un Acord privind poliţele de asigurare 
- energia electrică livrată nu a fost încă plătită, rambursarea creditului de 20 

miliarde nici nu a fost pusă în discuţie 
- interconectare dificilă a sistemelor energetice şi de gaze 
- din punct de vedere instituţional şi al legislaţiei, totul este în regulă, dar în 

practică apar mici probleme 
- pentru stimularea relaţiilor bilaterale, nu putem face o orientare a capitalului 

privat către Republica Moldova; am încercat să participăm la privatizările 
lor, chiar MoldTelecom şi reţeaua de benzinării 
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- exportul Moldovei de zahăr nu este un pericol pentru industria autohtonă şi 
aspectele din presă nu sunt reale; noi oricum importăm aproape jumătate 
din consum şi mai mult de la UE decât de la Republica Moldova;  
problemele sunt legate de producţia mică internă de sfeclă  

- CEFTA: dacă exportul general al României a scăzut cu 9%, în ţările CEFTA 
a crescut cu 8%; problemele sunt la produsele agricole, ca şi la UE 

- în ţările CEFTA anul trecut am exportat de 300 milioane şi am importat de 
1000 milioane; acest deficit se reduce 

- am crescut exportul pe piaţa slovenă, dar a scăzut la Slovacia. De fapt, 
Slovacia şi Polonia reexportă în UE cea mai mare parte a exportului nostru 

- la Ministerul Industriei şi Comerţului s-a creat o Direcţie de supraveghere a 
Pieţii care să urmărească aspectele legate de realizarea efectivă a 
exporturilor şi combaterea evaziunilor 

- la direcţia generală a vămilor urmează, sperăm într-o lună, să se realizeze 
reţeaua computerizată care va permite urmărirea realizării efective a 
exporturilor 

- pe relaţia cu Rusia, balanţa este net deficitară, 1000 mil import – 80 mil 
export, marea problemă a exportatorilor români fiind garantarea plăţilor 

- s-a ajuns la un acord cu partea rusă relativ la derularea întregului export 
românesc printr-o firmă şi o bancă care să beneficieze de garanţii 
guvernamentale, dar în practică nu s-a realizat nimic 

- avem mari dificultăţi în estimarea pierderilor legate de conflictul din 
Iugoslavia 

- încercăm să reorientăm exporturile în afara Europei, mai ales în Orientul 
Mijlociu şi America Latină 

- fiecare firmă privată îşi face singură comerţul exterior şi lipsa experienţei în 
marketing se resimte 

- în ce priveşte deficitul comercial al României, sperăm ca acesta să nu mai 
crească  dar estimăm că pe ansamblu vor scădea şi exporturile şi importurile 

- la nivelul Ministerului Finanţelor singura relaţie cu omologii din Republica 
Moldova a fost acum 2 ani, ei informându-se cu primele la accize, pe care 
vroiau să le instituie 

- concluzia generală a invitaţilor a fost că lipsa unui sistem informatic se 
resimte cu acuitate, fără acesta fiind imposibilă realizarea urmăririi efective 
a realizării exporturilor şi coordonarea cu poliţia de frontieră, organele 
vamale (din Bucureşti, judeţe şi de la frontieră) şi celelalte instituţii care au 
atribuţii în domeniu. 

 
Domnul deputat Szilagyi Zsolt 
- în presă au apărut multe articole legate de comerţul cu spirt şi alcool la 

graniţa cu Moldova. Care este situaţia? 
 
Domnul Ion Busuioc 
- de două trei luni am confiscat extrem de mult alcool care apare ca exportat 
şi se valorifică de fapt tot în ţară. Depindem foarte mult de viitorul sistem 
informatic al Direcţiei Generale a Vămilor. Taxa de 12 Euro care se 
percepe la trecerea frontierei e destinată special acestui sistem. 
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Domnul deputat Ion Pârgaru 
- există şi trebuie să existe o colaborare legislativă între ministerele de 

finanţe. Problema taxelor vamale nu este atât de taxe (care sunt zero) ci de 
evaziuni şi mărfuri suspecte.  

- problema e tratată separat de ministere diferite 
- necesitatea mai bunei cooperări între instituţiile abilitate  
 
Domnul deputat Sergiu Cunescu 
- a remarcat ca extrem de interesante pezentările făcute, mai ales că 

membrii Comisiei nu sunt specialişti în domeniu iar problemele sunt 
deosebit de importante 

 
Domnul preşedinte Victor Boştinaru  
- a apreciat că situaţia la frontiera de stat este mult mai gravă decât se 

aprecia când s-a convocat această întâlnire şi că este necesar ca membrii 
Comisiei să sesizeze guvernul pentru reglementarea acestor situaţii. 

 
 
Membrii Comisiei au apreciat ca deosebit de utilă această întâlnire, au 
mulţumit oaspeţilor pentru prezentări şi au decis să examineze într-o şedinţă 
viitoare oportunitatea adresării unei scrisori primului ministru, prin care să se 
solicite o mai bună coordonare a minsterelor şi autorităţilor implicate în 
ansamblul chestiunilor legate de frontiera de stat. 
 
 
Domnul preşedinte Boştinaru a anunţat ordinea de zi pentru săptămâna 
viitoare şi a declarat şedinţa închisă. La şedinţă au fost prezenţi 21 de 
deputaţi, absenţi fiind domnii Crin Antonescu (PNL), Ion Gherasim (PNŢCD) şi 
Ştefan Glăvan (PD). 
 
 
 

    Preşedinte,       Secretar, 
 
 

Victor Boştinaru      Iftene Pop 


