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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
al şedinţei  Comisiei pentru politică externă  din  Camera Deputaţilor 

 din ziua de 24 iunie 1998 
 

Comisia pentru Politică Externă şi-a desfăşurat  lucrările în ziua de 24 iunie 1998, cu 
următoarea ordine de zi : 

1. Întâlnirea membrilor Comisiei cu reprezentanţii Ministerului Industriei şi 
Comerţului şi ai Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei pe tema implicaţiilor 
prevederilor acordului CEFTA; 

2. Diverse 
 

Domnul Victor Boştinaru  : 
 
- prezintă membrilor Comisiei ordinea de zi, care a fost aprobată în unanimitate; 
 
1. 
 
- Prezintă membrilor Comisiei pe invitaţi: 
- Din partea Ministerului Comerţului şi Industriei, domnul Secretar de Stat Mihai  

Berinde, iar din partea Ministerului Agriculturii şui Alimentaţiei, dra Secretar 
General Cristina Eşanu; 

- Dă apoi cuvântul invitaţilor, pentru a informa membrii Comisiei cu privire la 
sistemul de negocieri, derogări şi la regimul unor produse (în special cele agricole) 
din cadrul Acordului de cooperare CEFTA. 

 
Domnul Mihai Berinde : 
 
- informează membrii Comisiei cu privire la principiile şi istoricul acordului CEFTA; 
- iniţial, acesta a fost convenit între ţările de la Visegrad; 
- apoi au aderat Slovenia şi România; 
- relaţiile cu ţările CEFTA au sporit în 1997 cu 18 %; 
- cel mai importat este faptul că s-a recâştigat piaţa Poloniei. 
 
Domnul Ion Pârgaru (PDSR) : 
 
- doreşte să ştie care este situaţia protecţiei produselor agricole româneşti în cadrul 

acordului CEFTA. 
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Domnul Mihai Berinde : 
 
- din punctul de vedere al politici Ministerului Comerţului, nu s-a propus eliminarea 

totală a taxelor vamale pentru produsele agricole şi alimentare; 
- şi în cadrul CEFTA, regimul taxelor vamale este mult mai protecţionist decât în 

cazul celorlalte categorii de produse. 
 
Domnul Ion Pârgaru (PDSR) : 
 
- aminteşte cazul HG 947/97 şi 161/mai 1997 care după părerea domniei sale 

contravin legii şi instituie un regim de taxe vamale dăunător producţiei interne şi 
periculos prin consecinţe, deşi aceste acte normative au avut iniţial un caracter 
temporar. 

 
Domnul Mihai Berinde : 
 
- este de acord, dar acestea au privit temporar doar acele categorii de produse care nu 

sunt acoperite de concesiile convenite în cadrul CEFTA; 
- acordul însuşi a avut efecte benefice, în ciuda aparenţei de lipsă de protecţionism şi  

a unui anume grad de periculozitate pentru producţia autohtonă; 
- importurile româneşti au crescut cu 18 %; 
- dar exporturile per ansamblu, pe relaţia CEFTA, au crescut cu 33 %; 
- cu Cehia – minus 14 %; 
- Slovacia – minus 40%; 
- Polonia – plus 252 %; 
- Ungaria – plus 139 %; 
- Esenţial este că principalele pieţe cu pondere pentru noi, Ungaria şi Polonia, au fost 

recâştigate şi au reintrat în circuit; 
- Importurile per total au crescut în acest an cu 80%; 
- Cehia – cu 90%; 
- Polonia – plus 50 %; 
- Ungaria – plus 100%. 
 
Dra Cristina Eşanu : 
 
- trebuie subliniat că s-a menţinut un nivel bun (60%) la produsele sensibile din punct 

de vedere protecţie şi producţie internă; 
- 27% este nivelul mediu la valoarea ponderată a taxelor vamale la aceste produse; 
- pe relaţia UE, în cadrul negocierilor referitoare la acordurile de asociere, acestea au 

fost discutate preferenţial, ca de altfel şi în cazul CEFTA; 
- balanţa este în continuare deficitară, dar ea era mult mai dezechilibrată înainte de 

semnarea acestui acord economic; 
- taxele vamale practicate de România sunt similare celor din ţările vecine asociate la 

CEFTA; 
- Polonia însă are un nivel mai ridicat, acesta însă se întâmpla  şi înainte când ele erau 

mult superioare cuantumurilor deja existente. 
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Domnul Mihai Berinde : 
 
- informează membrii Comisiei despre sistemul de taxe vamale care cuprinde mai 

multe categorii : taxe vamale 0, taxe vamale comune, taxe vamale convenite 
conform unor concesii faţă de taxele de bază, taxe vamale fără concesii; 

- o dată negociată, o taxă vamală se consolidează şi nu mai poate creşte, ci cel mult 
diminua. 

 
Domnul Victor Boştinaru  : 
 
- ar dori ca invitaţii să explice membrilor Comisiei care este structura importurilor şi 

cea a exporturilor pe relaţia România – CEFTA. 
 
Domnul Mihai Berinde : 
 
- menţionează că există creşteri la importurile româneşti; 
- produse importate din Ungaria : carne de pasăre, făină de grâu, conserve din carne, 

produse de patiserie; 
- Polonia : ciocolată, alcooluri; 
- Cehia : detergenţi, anvelope, semifabricate din fier şi oţeluri; 
- Slovacia : eteri, alcool, animale în viu, în special bovine; 
- În ceea ce priveşte carnea de pasăre importată din Ungaria, aceasta are un preţ mult 

sub preţul intern, din cauza subvenţiilor acordate de statul ungar producătorilor 
(care se ridică în medie la 40%); 

- În cazul convenirii de acorduri economice, toate statele semnatare trebuie să notifice 
unde şi cât subvenţionează ca acestea să fie permise; 

- România a notificat aceste subvenţii dar, din lipsă de bani, nu le-a şi acordat, de aici 
discrepanţele dintre preţurile producătorilor autohtoni şi ale produselor similare 
importate. 

 
Domnişoara Cristina Eşanu : 
 
- Ministerul Agriculturii a cerut derogări la mai multe produse, dar acestea nu ne-au 

fost acordate; 
- Singura a fost cea privind sucurile de fructe. 
 
Domnul Mihai Berinde : 
 
- din taxele vamale pe care le practică România, un volum de 60% se aplică cu ţările 

terţe cu care avem acorduri economice şi comerciale, dar care nu sunt membre 
CEFTA sau UE. 

 
Domnul Victor Boştinaru  : 
 
- doreşte să afle dacă s-a efectuat vreo analiză la nivel de Guvern la un an de la 

semnarea acordului CEFTA; 
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- menţionează câteva cazuri punctuale : agenţi economici din circumscripţia domniei 
sale, Dâmboviţa, care suferă şi sunt în pragul colapsului datorită politicii de taxe 
vamale consecutive semnării acordurilor CEFTA şi de asociere la UE, precum 
Arctic S.A., integratele de bumbac şi companii de produse textile, fabrici de mobilă 
care suferă din cauza modificării preţurilor la masa lemnoasă şi a concurenţei 
externe favorizate de existenţa acestor acorduri etc. 

 
Domnul Mihai Berinde : 
 
- există tendinţa general valabilă ca cel protejat să nu facă nici un efort de a se 

dezvolta, aceasta ar putea fi o explicaţie; 
- menţionează de asemenea, în altă ordine de idei, relaţiile economice cu Rusia, care 

nu sunt pe un făgaş prea favorabil, fiind de fapt aproape îngheţate, Comisia mixtă 
nemaiîntrunindu-se de aproape trei ani; 

- această stare de lucruri poate găsi o explicaţie în neclaritatea relaţiilor Rusia – UE, 
de care depindem în mod direct de fapt; 

 
Domnul Ion Pârgaru (PDSR) : 
 
- întreabă care este situaţia actuală a asistenţei de specialitate de comerţ exterior din 

judeţe. 
 
Domnul Mihai Berinde : 
 
- lipsa de fonduri a dus la diminuarea interesului autorităţii pentru acest tip de 

asistenţă, ca de altfel de orice tip de asistenţă (a se vedea situaţia de loc de invidiat 
a reprezentanţelor comerciale ale României din străinătate, reduse şi desfiinţate); 

- asta nu înseamnă că Ministerul Comerţului a rennunţat la programe vizând 
realizarea de studii de impact economic şi de piaţă, ca de exemplu cel efectuat în 
problema anvelopelor. 

 
Domnul Victor Boştinaru  : 
 
- opinează că din păcate timpul ce se scurge de la realizarea unei analize până la 

luarea unei decizii în consecinţă este nepermis de lung; 
- propune ca prima întâlnire a Comisiei din septembrie să fie dedicată relaţiilor 

economice  şi comerciale ale României cu UE; 
- trebuie să luăm în consideraţie exemplele vecinilor noştri; 
- exportul Ungariei în Rusia a atins în 1997 5 miliarde de dolari, de 10 ori mai mare 

ca al nostru; 
- trebuie să beneficiem de faptul că membrii Comisiei, venind în contact cu diplomaţi 

la Bucureşti şi cu ambasadorii noştri au posibilitatea să aibă informaţii directe 
referitoare la stadiul oricăror relaţii, implicit cele economice, pot semnala strările 
de lucruri nefavorabile şi pot propune discuţii care să ducă la îmbunătăţirea 
acestora. 
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Domnul Şerban Mihăilescu (PDSR) : 
 
- ar dori să menţioneze că toată agitaţia mediatică cu privire la exportul de fier vechi 

este total nefondată; 
- fierul vechi  provenind de la calea ferată nu a depăşit niciodată 450.000 tone, deci 

nici 1% din total; 
- navele ce ar trebui tăiate şi valorificate ca fier vechi nu au mai mult de 40.000 tone, 

nici un investitor serios care iniţial şi-ar fi manifestat intenţia să îl valorifice 
neconsiderând această cantitate justificatoare pentru investiţia în a le tăia şi a le 
valorifica. 

 
Domnul Dorel Dorian (FCER) : 
 
- referindu-se la relaţiile economice cu Rusia , menţionează că nu se poate face o disociere 

netă între politica generală vizavi de un stat, şi cea economică; 
- nu poţi face o politică dovedit ostilă în organismele internaţionale faţă de un stat, şi apoi 

să pretinzi ameliorarea schimburilor economice; 
- apoi, nu poţi pretinde rezultate deosebite  în plan de promovare a intereselor economice cu 

personal insuficient ca număr şi cu pregătire necorespunzătoare. 
 
Domnul Mihai Berinde : 
 
- informează membrii Comisiei că domnul ministru Radu Berceanu şi-a manifestat 

disponibilitatea de a avea o întâlnire cât mai curând cu omologul său rus,  ambii fiind co-
preşedinţi ai Comisiei mixte  româno-ruse de cooperare economică. 

 
Domnul Dorin Mihai (PNTCD) : 
 
- aduce la cunoştinţa auditoriului un fapt de istorie : în 1876, guvernul conservator român a 

încheiat un acord economic de liber schimb cu Austro-Ungaria, pentru care a fost acuzat 
de opoziţia liberală  de înaltă trădare, opoziţie care, o dată venită la putere, l-a menţinut 
valid încă 10 ani, acord care s-a dovedit  unul dezastruos pentru România; 

- totuşi, acest acord a fost încheiat în aceeaşi teindinţă care îţi pune amprenta şi în zilele 
noastre asupra politicii româneşti, de integrare şi orientare europeană; 

- ar dori să ştie dacă aceeaşi filosofie ghidează şi astăzi deciziile de ordin economic ale 
României şi dacă există măcar un rudiment de linie directoare de politică pe termen lung 
în deciiziile de aderare la acorduri economice. 

 
Domnul Iftene Pop (PNTCD) : 
 
- domnia sa nu se îndoieşte că, indiferent de dezavantaje, politica pentru care a optat 

România de aderare la structurile europene şi euro-atlantice  este singura cale de urmat; 
- singura noastră problemă este să găsim modalităţile de a folosi cât mai bine această cale. 
 
 
Domnul Sergiu Cunescu (PSDR) : 
 
- tendinţa de globalizare ce se manifestă în lumea contemporană duce implicit la nevoia ca 

toate structurile statale şi internaţionale să facă eforturi pentru a încerca să coordoneze 
toate segmentele implicate; 
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- ar dori ca, în cazul acestui gen de întâlniri, să li se pună membrilor Comisiei la dispoziţie 
dinainte materiale pe care să le studieze şi astfel să ia parte la discuţii într-un mod mai 
avizat; 

- propune de asemenea ca la aceste întâlniri să fie invitaţi şi colegii deputaţi de la Comisiile 
de politică economică şi de la cea pentru comerţ, servicii şi industrii. 

 
Domnul Szolt Szilagyi (UDMR) : 
 
- propune ca să fie invitat şi ministrul comerţului şi industriilor, domnul Radu Berceanu, 

pentru a putea prezenta membrilor Comisiei liniile generale de acţiune la nivel de minister 
şi Guvern, precum şi perspectivele acestora; 

- de asemenea, domnia sa propune ca discuţiile să fie mai punctuale, membrii Executivului 
venind cu propuneri concrete de modificări ale cadrului legislativ pentru ca activitatea  de 
legiferare şi emitere de acte normative relative la acest sector să fie coordonată cu 
necesităţile celor ce le aplică. 

 
Domnul Victor Boştinaru  : 
 
- face o nouă propunere, ca într-una din şedinţele Comisiei din luna octombrie, să fie 

discutate relaţiile economice şi comerciale ale României cu S.U.A., acestea fiind de 
asemenea reglementate în baza unor acorduri speciale (clauza, parteneriatul strategic, etc.); 

- consideră necesare aceste discuţii precum şi finalitatea lor concretă, claritatea şi eficienţa 
mesajelor către agenţii economici direct interesaţi şi implicaţi. 

 
2. 
 
Domnul Victor Boştinaru  : 
 
- mulţumeşte invitaţilor pentru participare şi pentru informaţiile şi clarificările aduse şi trece 

la al doilea punct al ordinii de zi; 
- aduce la cunoştinţa membrilor Comisiei o serie de acţiuni la care aceştia sunt invitaţi să ia 

parte: 
- luni, 29 iunie a.c., întâlnire cu delegaţia parlamentară cipriotă, care va avea loc împreună 

cu Comisia omologă din Senat, la Sala Verde , orele 15:00; 
- vineri, 10 iulie, orele 9:30, la Sala de Marmură a Senatului, va avea loc întâlnirea 

membrilor celor două Comisii cu delegaţia Comisiei de apărare a Adunării  parlamentare a 
UEO; 

- vineri, 10 iulie, orele 11:00, membrii Comisiei sunt invitaţi la o întâlnire cu dl. G. 
Burghardt, Director General al AG IA din Comisia Europeană, care va efectua o vizită în 
România. 

 
 La lucrările şedinţei au fost prezenţi 24 de deputaţi, absenţi motivat fiind deputaţii 
Crin Antonescu (PNL – ministru), Romulus Neagu (PDSR), Ştefan Glăvan (PD), Sever Meşca 
(PRM) şi Silvia Petrovici (PNTCD). 
 
 

Preşedinte,       Secretar, 
 
 
        Victor Boştinaru      Iftene Pop 


