
EXPUNERE DE MOTIVE

la Legea pentru acceptarea de către România a amendamentelor la
Acordul privind înfiinţarea Consiliului General pentru Pescuit în Marea
Mediterană (CGPM) (Roma, septembrie 1949), adoptate la cea de-a 22-a
sesiune a Consiliului General pentru Pescuit în Marea Mediterană din
octombrie 1997 şi aprobate la cea de-a 113-a sesiune a Consiliului Conferinţei
Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Agricultură şi Alimentaţie (FAO) din
4-6 noiembrie 1997

La lucrările celei de-a cincea sesiuni a Conferinţei Organizaţiei Naţiunilor
Unite pentru Agricultură şi Alimentaţie (FAO) din noiembrie 1949, a fost adoptat
textul Acordului privind înfiinţarea Consiliului General pentru Pescuit în Marea
Mediterană (CGPM), care a intrat în vigoare la 20 februarie 1952.

Obiectivele acestui organism urmăresc, în principal, dezvoltarea şi
utilizarea durabilă a resurselor marine vii din Marea Mediterană, Marea Neagră şi
apele intermediare, având ca principal obiectiv conservarea, gestionarea raţională şi
valorificarea prin pescuit a resurselor marine, monitorizarea aspectelor sociale şi
economice ale sectorului de pescuit şi elaborarea măsurilor destinate dezvoltării a
acvaculturii şi ameliorării pescuitului costier, coordonarea şi încurajarea
activităţilor de cercetare ştiinţifică, precum şi perfecţionarea specialiştilor pe
domenii specifice.

România a devenit membră la data de 19 februarie 1971. Până în prezent,
colaborarea României cu FAO/CGPM s-a materializat sub diverse forme: schimb
de materiale informative, date statistice, asistenţă tehnică, participare la lucrările
grupelor de lucru şi ale comitetelor de specialitate, cooptarea specialiştilor români
în cadrul unor programe de cercetare specifice.

Prin amendamentele aduse textului iniţial al Acordului, cu prilejul primei
sesiuni speciale a Consiliului General din mai 1963, cu ocazia celei de-a 12-a
sesiuni a Conferinţei FAO din decembrie 1963, cu prilejul celei de-a 13-a sesiuni
CGPM din 1976, amendamente care au fost aprobate, s-a urmărit, în principal,
consolidarea măsurilor tehnice de protecţie a resurselor.

La cea de-a 22-a sesiune a CGPM din octombrie 1997, au fost adoptate
alte două seturi de amendamente (cuprinse în anexele nr. 1 şi 2). Primul set de
amendamente are ca principal scop permiterea statelor şi organizaţiilor economice
regionale, membre FAO, de a deveni membre CGPM, schimbarea denumirii
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pentru Pescuit în Marea Mediterană, precum şi alte aspecte legate de: organizarea
reuniunilor CGPM, sistemul de vot, noile responsabilităţi ale CGPM prin
includerea segmentului de acvacultură marină, sistemul de adoptare a
recomandărilor tehnice de protecţie a resurselor, modul de elaborare a rapoartelor
de activitate de către comitetele şi grupele de lucru. Acest set de amendamente nu
reclamă noi obligaţii ale statelor membre (anexa nr. 1).

Cea de-a doua serie de amendamente se referă în special la crearea
bugetului autonom al Comisiei Generale pentru Pescuit în Marea Mediterană
(anexa nr. 2). Aceste amendamente reclamă noi obligaţii din partea statelor membre
şi intră în vigoare prin aprobarea a 2/3 din statele membre, fără a fi impuse statelor
care nu şi-au exprimat acceptul până în acel moment. Un stat membru îşi pierde
dreptul de vot în situaţia în care restanţele depăşesc nivelul cotizaţiei a doi ani
consecutivi.

Regulamentul interior de funcţionare a CGPM, prin care sunt precizate
condiţiile de organizare a Sesiunilor Comisiei, modul de întocmire a ordinii de zi,
responsabilităţile secretariatului, modul de organizare a şedinţelor plenare,
procedura de votare sunt prezentate în anexa nr. 3.

Textul Acordului CGPM cu amendamentele ulterioare răspunde şi
intereselor României, ca stat riveran Mării Negre şi ţară ce promovează noile
principii şi concepte ale cooperării internaţionale privind gestionarea durabilă a
resurselor biologice vii, exprimă prioritatea şi dimensiunea eforturilor naţionale
întreprinse pentru dezvoltarea activităţii de pescuit pe plan naţional, în contextul
noilor condiţii politice apărute în regiunea mediterană şi a Mării Negre.

Bugetul total al Comisiei, precum şi baremul de contribuţie al fiecărui stat
membru se va stabili anual, în funcţie de nivelul producţiei pescuite şi de valoarea
PIB pe cap de locuitor. Din bugetul anual, 10% se constituie în redevenţa de bază,
care se va împărţi în mod egal de către fiecare stat membru. Pe anul 2001, valoarea
bugetului CGPM a fost de 750.000 USD, din care contribuţia financiară a
României este de 1,01%. Având în vedere parametrii care se iau în considerare
pentru determinarea contribuţiei financiare a ţărilor membre, pentru anul 2001,
România va avea o contribuţie de 7.569 USD.

Acceptarea de către România a amendamentelor aduse la textul Acordului
CGPM se impune, dacă se iau în considerare următoarele:

- lărgirea cadrului legal de cooperare cu statele membre, inclusiv cu
Uniunea Europeană, şi integrarea în circuitul de valori într-un domeniu tehnologic
şi ştiinţific de interes naţional, cu implicaţii majore economice şi sociale în sectorul
de pescuit şi acvacultură, domeniu în care ţara noastră are o îndelungată tradiţie;

- sprijin şi asistenţă tehnică din partea statelor membre CGPM în
cunoaşterea schimbărilor survenite în starea stocurilor exploatabile din Marea
Neagră, sub influenţa factorilor de mediu şi a presiunii antropice, precum şi a
interrelaţiilor existente la nivelul întregului bazin mediteraneano-pontic;
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- alinierea la standardele europene privind sistemul de management al
resurselor exploatabile, elaborarea celor mai adecvate măsuri tehnice de protecţie a
stocurilor, participarea la sisteme de informare specifice acvaculturii din regiune,
măsuri care răspund principiilor politice comunitare în domeniul pescuitului, odată
cu aderarea Uniunii Europene la CGPM, în anul 1998 (Decizia Consiliului
98/416/CE);

- posibilitatea cooperării directe între firmele de pescuit şi cele de
acvacultură ce aparţin statelor membre şi stabilirea formelor optime de colaborare;

- facilităţi în schimbul de specialişti, participare la programe de cercetare.
Acceptarea de către România a amendamentelor privind crearea bugetului

autonom al CGPM (art. VIII bis din anexa nr. 2) asigură participarea sa cu drepturi
depline la luarea deciziilor Organizaţiei menite a asigura, în principal, promovarea
politicii de gestionare durabilă a resurselor pescăreşti, cooperarea între firme,
schimburi de specialişti, asistenţă tehnică pentru gestionarea resurselor din Marea
Neagră şi dezvoltarea acvaculturii care reclamă cheltuieli mult mai mari în
comparaţie cu nivelul cotizaţiei ce ne revine. Crearea acestui buget asigură garanţia
unei mai bune funcţionări a Organizaţiei şi realizarea tuturor activităţilor înscrise în
planul de colaborare. Lipsa unui buget autonom a produs mari întârzieri în
realizarea acţiunilor propuse sau chiar renunţarea la unele din ele. O parte din
activităţile prevăzute în ultimii ani au fost suportate de UE, Italia şi Grecia.

Necesitatea acceptării textului anexei nr. 3 este evidentă, având în vedere
că ea cuprinde regulamentul interior de funcţionare a Organizaţiei.

Membrii Comisiei Generale pentru Pescuit în Marea Mediterană care au
depus instrumentele de acceptare a amendamentelor privind crearea bugetului
autonom al CGPM sunt: Cipru, Uniunea Europeană, Italia, Malta, Turcia, Monaco.

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea
pentru acceptarea de către România a amendamentelor la Acordul privind
înfiinţarea Consiliului General pentru Pescuit în Marea Mediterană (CGPM)
(Roma, septembrie 1949), adoptate la cea de-a 22-a sesiune a Consiliului General
pentru Pescuit în Marea Mediterană din octombrie 1997 şi aprobate la cea de-a
113-a sesiune a Consiliului Conferinţei Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru
Agricultură şi Alimentaţie (FAO) din 4-6 noiembrie 1997.


