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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind aprobarea 
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participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional pentru 
dezvoltarea Coridorului Europa – Caucaz – Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 
1998, cu care comisia noastră a fost sesizată în fond cu adresa Biroului Permanent 
nr.PL.x 643 din 2 octombrie 2007. 
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RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale  
pentru anul 2008 ce decurge din calitatea României de stat-participant la Acordul 

multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea 
 Coridorului Europa – Caucaz – Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998 
 
Cu adresa nr.PL.x 643 din 2 octombrie 2007, Biroul Permanent conform art. 95 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat, pentru examinare şi 
avizare în fond, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu proiectul de Lege privind 
aprobarea plăţii cotizaţiei anuale pentru anul 2008 ce decurge din calitatea României 
de stat-participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional 
pentru dezvoltarea Coridorului Europa – Caucaz – Asia, semnat la Baku la 8 
septembrie 1998. 

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului 
Legislativ transmis cu adresa nr.1093/16.08.2007.  

Prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare  aprobarea plăţii 
cotizaţiei anuale, ce decurge din calitatea României de stat-participant la „Acordul 
multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului 
Europa – Caucaz – Asia” (semnat la Baku la 8 septembrie 1998), denumit în 
continuare Acord de bază, care reglementează transporturile internaţionale rutiere, 
feroviare, navale şi procedurile vamale şi de prelucrare a documentelor vamale. 

România a ratificat Acordul de bază prin Ordonanţa Guvernului nr.20/2000 
pentru ratificarea Acordului multilateral de bază privind transportul internaţional 
pentru dezvoltarea Coridorului Europa – Caucaz – Asia, semnat la Baku la 8 
septembrie 1998, aprobată  prin Legea nr.95/2000. Acordul de bază a intrat în vigoare 
pentru România la data de 2 iulie 2000.  
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Părţi la Acordul de bază sunt 12 state: Republica Armenia, Republica 
Azerbaidjan, Republica Bulgaria, Georgia, Republica Kazahstan, Republica 
Kîrghistan, Republica Moldova, România, Republica Tadjikistan, Republica Turcia, 
Ucraina, Republica Uzbekistan. 
 În conformitate cu prevederile articolului 8 din acest Acord, o Comisie 
Interguvernamentală TRACECA, denumită în continuare „CIG TRACECA”, 
„compusă din cele mai înalte autorităţi guvernamentale ale părţilor sau 
reprezentanţii acestora, pe deplin autorizaţi să ia hotărâri în aplicarea prevederilor 
Acordului de bază”, care se reuneşte în cadrul unor Conferinţe Anuale pe teritoriile 
părţilor. 

Activitatea de secretariat a CIG TRACECA este asigurată de Secretariatul 
Permanent al Comisiei Interguvernamentale TRACECA, denumit în continuare „SP 
CIG TRACECA”, cu sediul la Baku (Republica Azerbaidjan), coordonat de un 
Secretar General. 

În perioada 2000 – februarie 2004, bugetul SP CIG TRACECA a fost finanţat 
complet din fondurile Uniunii Europene. 

Având în vedere faptul că Uniunea Europeană şi-a anunţat intenţia de a retrage 
treptat finanţarea activităţii SP CIG TRACECA, în anii 2004-2005,  s-a aplicat un 
mecanism de finanţare mixt. Astfel, Uniunea Europeană a asigurat bugetul SP CIG 
TRACECA în proporţie de 85%, restul de 15% fiind acoperit de statele – participante 
la Acordul de bază, în cote egale. Conform acestui mod de calcul fiecărui stat din cele 
12 state semnare ale Acordul de bază, inclusiv României, i-a revenit o contribuţie 
anuală de 7.000 euro. 

Începând cu anul 2006, s-a trecut la autofinanţarea bugetului anual al SP CIG 
TRACECA, de către cele 12 state-participane la Acordul de bază  pe baza unui 
mecanism de finanţare comun, care a prevăzut plata în cote egale a cotizaţiilor 
părţilor. 

În acest sens, a fost negociat şi semnat la Baku, Republica Azerbaidjan, la 21 
aprilie 2005, Acordul privind finanţarea comună a Secretariatului permanent al 
Comisiei Interguvernamentale TRACECA (SP CIG TRACECA) între guvernele 
părţilor la Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional pentru 
dezvoltarea Coridorului Europa – Caucaz – Asia, semnat la Baku la 21 aprilie 2005, 
denumit în continuare Acord de finanţare. 

Acordul de finanţare a fost ratificat prin Legea nr.472/2006, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.21 din 12 ianuarie 2007. 

Prin finanţarea activităţii Secretariatului Permanent CIG TRACECA, a 
Secretariatelor Naţionale TRACECA şi a Grupurilor de lucru înfiinţate, se asigură 
implementarea obiectivelor în conformitate cu prevederile art.3 ale Acordului de 
bază, respectiv:  
a) să dezvolte relaţiile economice, comerţul şi transportul în regiunile Europei, Mării 
Negre, Caucazului, Mării Caspice şi Asiei; 
b) să faciliteze accesul la piaţa internaţională a transportului rutier, aerian şi feroviar, 
precum şi la navigaţia maritimă comercială; 
c) să faciliteze transportul internaţional de mărfuri şi de pasageri şi transportul  
internaţional de hidrocarburi; 
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d) să asigure siguranţa traficului, securitatea mărfurilor şi protecţia mediului 
înconjurător; 
e) să armonizeze politica de transporturi, precum şi cadrul juridic în domeniul 
transporturilor; 
f) să creeze condiţii egale de concurenţă între diferitele moduri de transport. 

Proiectul de lege respectă angajamentele asumate faţă de UE. 
La cea de a XXII-a şedinţă a Secretarilor Naţionali TRACECA din cadrul 

statelor-participante la Acordul de bază care a avut loc în data de 14 – 15 decembrie 
2006, s-a hotărât cu asentimentul reprezentanţilor Comisiei Europene şi a Task-
managerului Programului TRACECA din cadrul Comisiei Europene, participarea în 
continuare a României şi Bulgariei la Acordul de bază şi plata cotizaţiei anuale, prin 
introducerea unui Protocol de amendamente referitor la cele două state, în vederea 
asigurării concordanţei cu legislaţia comunitară, care va fi adoptat la următoarea 
Conferinţă Anuală a Comisiei Interguvernamentale TRACECA, ce va avea loc în 
toamna anului 2007. 

Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 76 din 
Constituţia României, republicată. 

La lucrările comisiei au participat  25 deputaţi, din totalul de 27 membri ai 
comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi.  
Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data de 24 septembrie 

2007. 
Proiectul de lege, potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată şi a art. 

86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, este de competenţa decizională a 
Camerei Deputaţilor . 

În urma dezbaterii proiectului de Lege privind aprobarea plăţii cotizaţiei 
anuale pentru anul 2008 ce decurge din calitatea României de stat-participant la 
Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea 
Coridorului Europa – Caucaz – Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998, în 
şedinţa din data de 9 octombrie 2007, comisia propune supunerea spre dezbaterea şi 
adoptarea Plenului Camerei Deputaţilor a proiectului de Lege în forma adoptată de 
Senat.  

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Aurel Gubandru 

SECRETAR, 
 

Radu Cătălin Drăguş 
 
 

             Expert parlamentar: 
       Popescu Luminiţa 
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