
EXPUNERE DE MOTIVE

la Legea pentru ratificarea Acordului de Comerţ Liber între
România şi Republica Macedonia, semnat la Skopje la 7 februarie 2003

1. Prin semnarea Memorandumului de Înţelegere pentru Liberalizarea şi
Facilitarea Comerţului (Bruxelles, 27 iunie 2001), din cadrul Pactului de Stabilitate
în Sud-Estul Europei, România s-a angajat să negocieze, într-o primă etapă,
acorduri de comerţ liber cu acele ţări care au deja încheiate Acorduri de Stabilitate
şi Asociere cu UE. Până în prezent, UE a încheiat astfel de acorduri cu Republica
Croaţia şi cu Republica Macedonia.

Negocierea Acordului de comerţ liber dintre România şi Republica
Macedonia s-a făcut, totodată, în contextul procesului de integrare europeană şi
regională, pe baza expresiei de voinţă a părţilor şi cu scopul de a îmbunătăţi
condiţiile 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.

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

Acordul prevede crearea progresivă, în decursul unei perioade de tranziţie
care se va încheia la 31 decembrie 2006, 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. Includerea în textul acordului a unei clauze
evolutive oferă Părţilor posibilitatea 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
celeilalte 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 existente în prezent la nivel european, părţile
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convenind să aplice în comerţul reciproc cumulul bilateral de origine a mărfurilor,
până la acceptarea Republicii Macedonia în cumulul de origine pan-european.

3. În domeniul comerţului cu produse industriale, taxele vamale vor fi
eliminate de la intrarea în vigoare a Acordului, cu excepţia produselor incluse în
listele de produse industriale considerate sensibile la import de către România
(Lista A), respectiv Republica Macedonia (Lista B), anexe ale Protocolului 1 la
Acord. Calendarul de liberalizare pentru aceste produse prevede eliminarea
graduală a taxelor vamale într-o perioadă de patru ani, până la 31 decembrie 2006.

Lista de produse industriale originare din Republica Macedonia,
considerate sensibile la importul în România, cuprinde în principal: unele produse
minerale, cimenturi, unele produse petroliere şi ale industriei chimice, anumite
produse ale industriei farmaceutice şi cosmetice, unele produse din materiale
plastice şi din cauciuc, anumite produse textile, unele produse ale industriei
siderurgice, anumite maşini, aparate şi echipamente electrice.

În lista macedoneană de produse industriale considerate sensibile la
importul din România sunt incluse, în principal, următoarele produse: anumite
minerale şi produse petroliere, unele medicamente şi îngrăşăminte chimice,
detergenţi, unele produse din materiale plastice, articole din hârtie şi produse din
cauciuc, articole ale industriei pielăriei şi textile, unele produse ceramice, anumite
produse siderurgice, maşini, aparate şi echipamente electrice, anumite articole de
mobilier.

4. În domeniul comerţului cu produse agricole, ţinând cont de
sensibilitatea deosebită a acestui sector pentru economiile naţionale ale ambelor
ţări, concesiile convenite au un caracter limitat, ele constând în reducerea sau
eliminarea taxelor vamale, în cadrul unor contingente tarifare sau nelimitat din
punct de vedere cantitativ.

Astfel, la importul în Republica Macedonia, România a obţinut concesii
la următoarele produse ce prezintă interes la exportul pe piaţa macedoneană: grâu,
unele brânzeturi, lapte praf, dulciuri, biscuiţi, esenţe şi concentrate de cafea,
preparate pentru supe, nuci.

Pe bază de reciprocitate, România urmează să acorde concesii la importul
din Republica Macedonia la unele legume conservate, tutun brut, anumite dulciuri,
esenţe şi concentrate de cafea, preparate pentru supe.

5. Acordul a fost semnat în data de 6 februarie 2003, la Skopje, cu ocazia
întâlnirii dintre domnul Eugen Dijmărescu, secretar de stat coordonator al
Departamentului de Comerţ Exterior şi domnul Ilija Filipovski, ministrul
economiei Republicii Macedonia. Semnarea Acordului de comerţ liber de către
partea română s-a făcut în baza aprobării domnului Ion Iliescu, Preşedintele
României, prin Memorandumul nr. 1204/22.11.2002.

Faţă de cele prezentate, Parlamentul României a adoptat Legea pentru
ratificarea Acordului de Comerţ Liber între România şi Republica Macedonia,
semnat la Skopje la 7 februarie 2003.


