
EXPUNERE DE MOTIVE

la Legea pentru ratificarea Acordului privind
amendarea Acordului Central European de Comerţ Liber,
(C.E.F.T.A.), Cracovia,  21 decembrie 1992, semnat la Bled
la 4 iulie 2003

1. Acordul Central European de Comerţ Liber,
(C.E.F.T.A.) a fost semnat la  21 decembrie 1992 la Cracovia,
în Polonia, şi a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1993, având ca
membri fondatori: Ungaria, Polonia, Cehia şi Slovacia (grupul
ţărilor de la Vişegrad). Prin semnarea, la 11 septembrie 1995, la
Brno, a unui Acord de amendare a CEFTA, s-a deschis
posibilitatea aderării a noi membrii.

Drept urmare, Slovenia a aderat  în  anul 1996, România
în 1997, Bulgaria în 1999, iar de la 1 martie 2003 Croaţia a
devenit al optulea stat membru al CEFTA.

Acordul de aderare a României la CEFTA a fost ratificat
prin Legea nr. 90/1997, publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 108 din 1997, şi a intrat în vigoare la 1 iulie 1997.

2. Conform obligaţiilor asumate la capitolul 26 – Relaţii
externe în cadrul negocierii aderării la UE, viitoarele state
membre trebuie, printre altele, să se retragă din acordurile
internaţionale care nu sunt cuprinse în acquis-ul comunitar, cum
este şi CEFTA.

Din punct de vedere procedural, ţările ce urmează să adere
la UE au, conform prevederilor articolului 41 al CEFTA,
obligaţia să notifice celorlalte Părţi CEFTA retragerea lor din
Acord cu 6 luni înainte de data aderării (dat fiind că termenul
stabilit pentru Ungaria, Polonia, Slovacia, Slovenia şi Cehia este
de 1 mai 2004, data notificării denunţării Acordului ar urma să
fie la 1 noiembrie 2003).

În cadrul CEFTA a fost analizată posibilitatea evitării
apariţiei unui vid legislativ în domeniul relaţiilor comerciale, în
situaţia în care notificarea retragerii din CEFTA se va face la
1 noiembrie 2003, iar termenul de 1 mai 2004 nu se va respecta,
dată fiind complexitatea procedurii de aderare la UE (care
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presupune desfăşurarea de referendumuri în ţările candidate şi
ratificarea tratatului de aderare de către cei cincisprezece
membrii actuali, plus cei cinci noi membrii).

Având în vedere că menirea CEFTA este să pregătească
ţările membre în vederea aderării lor la UE, s-a convenit
amendarea prevederilor CEFTA în materie. În acest sens se
propune ca perioada de şase luni pentru notificarea retragerii să
se aplice, în continuare, în cazurile generale, urmând să se
adauge un nou alineat, care să prevadă ca în ziua în care o Parte
la CEFTA va adera la UE, Acordul CEFTA să înceteze, în mod
automat, pentru acea Parte. De asemenea, din considerente care
prezintă importanţă pentru practica comercială, a fost prevăzută
informarea corespunzătoare a celorlalte Părţi, cât mai curând
posibil.

Acordul privind amendarea Acordului Central European
de Comerţ Liber a fost semnat la Bled, Republica Slovenia, în
data de  4 iulie 2003, cu ocazia reuniunii anuale a Comitetului
Mixt al CEFTA.

3. Propunerea de modificare cuprinsă în proiectul
Acordului privind amendarea CEFTA este în concordanţă cu
interesele comerciale ale părţii române şi poate fi, de asemenea,
utilizată şi în perspectiva aderării României la UE în orizontul
anului 2007.

Faţă de cele prezentate, Parlamentul României a adoptat
Legea pentru ratificarea Acordului privind amendarea Acordului
Central European de Comerţ Liber, (C.E.F.T.A.), Cracovia,
21 decembrie 1992, semnat la Bled la 4 iulie 2003.


