
EXPUNERE DE MOTIVE

la Legea pentru ratificarea Acordului de Comerţ Liber între
România şi Bosnia şi Herţegovina, semnat la Sarajevo la 8 aprilie 2003.

 1. România, ca ţară semnatară a Memorandumului de Înţelegere pentru
Liberalizarea şi Facilitarea Comerţului (Bruxelles, 27 iunie 2001), din cadrul
Pactului de Stabilitate în Sud-Estul Europei, s-a angajat să negocieze, până la
sfârşitul anului 2002, acorduri de comerţ liber cu celelalte state din regiune.

Negocierea Acordului de comerţ liber cu Bosnia şi Herţegovina a avut ca
principal scop îmbunătăţirea condiţiilor concurenţiale pe piaţă pentru
exportatorii din cele două ţări, la nivelul celor de care beneficiază exportatorii
din ţările terţe cu care au fost deja încheiate acorduri preferenţiale. În  acest fel
se va contribui la stimularea schimburilor comerciale reciproce şi a investiţiilor
străine.

2. Textul, protocoalele şi anexele Acordului de comerţ liber dintre
România şi Bosnia şi Herţegovina conţin prevederi similare cu celelalte acorduri
de acest gen încheiate de România, adoptate la specificul relaţiilor comerciale
bilaterale.

Acordul prevede crearea progresivă, până la 1 ianuarie 2005, a unei zone
de comerţ liber între cele două Părţi, cu respectarea prevederilor în materie ale
Acordului General pentru Tarife şi Comerţ  1994 /GATT 1994) şi ale Acordului
privind constituirea Organizaţiei Mondiale a Comerţului.

În textul acordului sunt cuprinse toate prevederile uzuale ale unui acord
de comerţ liber, referitoare la: clauzele de salvgardare, proceduri antidumping,
concurenţă, ajutoare de stat, achiziţii publice, protecţia proprietăţii intelectuale,
plăţi, dificultăţi ale balanţei de plăţi etc. Clauza evolutivă dă posibilitatea
Părţilor să negocieze, în viitor, noi concesii în domeniul comerţului cu produse
agricole şi să extindă aria de  cuprindere a acordului la alte domenii neacoperite
încă  de acesta, corespunzător intereselor respectivelor ţări. Totodată, se prevede
ca în situaţia aderării uneia dintre ţări la UE, acordul respectiv să poată fi
denunţat fără pretenţii de compensări din partea celeilate  ţări.

Toate restricţiile cantitative la import şi export, precum şi măsurile cu
efect echivalent urmează a fi eliminate de la intrarea în vigoare a Acordului, iar
Părţile nu vor avea  posibilitatea să introducă noi taxe vamale în comerţul
bilateral.

Protocolul privind regulile de origine a mărfurilor şi cooperarea vamală a
fost negociat în baza prevederilor extinse în prezent la nivel european, părţile
convenind să aplice în comerţul reciproc  cumulul bilateral de origine a
mărfurilor, până la acceptarea Bosniei şi Herţegovinei în cumulul de origine
pan-european.
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3. În comerţul cu produse industriale Părţile şi-au acordat, pe bază de
reciprocitate, tratamentul preferenţial  cel mai favorabil  aplicat furnizorilor din
ţările terţe cu care au fost,  deja, încheiate acorduri  de comerţ liber. Pe această
bază, România va aplica, de la data intrării în vigoare a Acordului, exceptarea de
taxe vamale a importurilor de produse industriale provenind din Bosnia şi
Herţegovina, respectiv     acelaşi regim comercial de care beneficiază în prezent
importurile în ţara noastră de produse industriale din Uniunea Europeană,
Statele membre ale AELS, ţările membre ale CEFTA şi Republica Turcia
(urmare acordurilor de comerţ liber existent).

În contrapartidă, Bosnia şi Herţegovina va reduce, la data intrării în
vigoare a Acordului, cu 60% taxele vamale şi le va elimina total de la 1 ianuarie
2004 la produsele cuprinse în Anexa II (care preia integral Lista de produse  de
interes prioritar promovată în aceste negocieri la solicitarea Ministerului
Industriei şi Resurselor, produse care reprezintă peste 85% din totalul exportului
României de produse industriale pe piaţa bosniacă). Pentru celelalte produse
industriale, Bosnia şi Herţegovina va reduce, la data intrării în vigoare a
Acordului, cu 50%  taxele vamale la importurile provenind din România,
urmând ca la 1 ianuarie 2004 reducerea să fie cu 60%, iar de la 1 ianuarie 2005
taxele vamale rămase să fie complet eliminate.

4. În comerţul cu produse agricole s-a convenit ca, pe bază de
reciprocitate şi echilibru global al concesiilor, ambele Părţi să elimine, la data
intrării în vigoare a Acordului, taxele vamale la import  pentru poziţiile tarifare
cuprinse în Anexa III, având în vedere că produsele vizate nu sunt de natură să
afecteze producătorii interni din respectivele ţări sau să conducă la perturbări ale
pieţei. Din această categorie  de produse fac parte unele animale vii, carnea şi
preparatele din carne de la anumite specii de animale, unele legume şi fructe,
materiale şi produse vegetale etc.

5. Prin Memorandumul nr. 207/E.D./22.01.2003 domnul Ion Iliescu,
Preşedintele României, a aprobat rezultatele negocierilor dintre România şi
Bosnia şi Herţegovina şi semnarea din partea României, a Acordului.

Semnarea Acordului de comerţ liber între România şi Bosnia şi
Herţegovina a avut loc la 8 aprilie 2003, la Sarajevo, cu ocazia întâlnirii
domnului Eugen Dijmărescu, secretar de stat coordonator al Departamentului de
Comerţ Exterior, cu doamna Mila Gadzic, ministrul comerţului exterior şi
relaţiilor economice al Bosniei şi Herţegovinei.

Faţă de cele prezentate, Parlamentul României a adoptat Legea pentru
ratificarea Acordului de Comerţ Liber între România şi Bosnia şi Herţegovina,
semnat la Sarajevo la 8 aprilie 2003.
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