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MARTI, 11 septembrie 2007
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul
îndeplinit, şi-a început lucrările în ziua de 11 septembrie 2007.
La lucrări au fost prezenţi 23 deputaţi din totalul de 23 de membri.
Lucrările şedinţei au fost conduse de către domnul Mihai Tudose, preşedinte.
La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi
55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului Economiei si
Finanţelor, Direcţia Generală Politică Energetică: doamnele Felicia Răcăşan, director
şi Mihaela Curea, consilier, precum şi doamna Gabriela Burcea şi domnul Marius
Dinescu - consilieri.
I. IN AVIZARE
1.

Propunere legislativă de modificare si completarea Anexei 4.1 la Titlul

VII „Accize si alte taxe speciale” din Ordonanţa de Urgenta nr.110/2006 pentru
modificarea

si

(PLx 442/2007)

completarea

Legii

nr.571/2003

privind

Codul

Fiscal.

2.

Propunere legislativă pentru modificarea Legii energiei electrice

nr.13/2007 (PLx 438/2007).
3.

Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.33/2007 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice nr.13/2007 şi
Legea Gazelor nr.351/2004 (PLx 458/2007).
La punctul unu, în avizare, al ordinii de zi

a fost înscrisă propunerea

legislativă de modificare si completarea Anexei 4.1 la Titlul VII „Accize si alte taxe
speciale” din Ordonanţa de Urgenta nr.110/2006 pentru modificarea si completarea
Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal. (PLx 442/2007)
Doamna Felicia Răcăşan a afirmat că a transmis propunerea legislativă
Camerei Deputaţilor pentru respingere deoarece ministerul pe care îl reprezintă se
află în negocieri cu Consiliul Uniunii Europene din luna martie, fiind foarte aproape
de procedura de „enfridgement” , prin urmare nu se va ajunge la Curtea Europeană
de Justiţie.
Domnul deputat Andrei Gerea a luat cuvântul, declarându-se de acord cu
punctul de vedere al reprezentantului Ministerului Economiei şi Finanţelor.
În continuare, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea ca
prezenta propunere legislativă să fie avizată negativ.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi
privatizare au hotărât, în unanimitate, avizarea negativă a propunerii legislative.
La punctul doi, în avizare, al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea
legislativă pentru modificarea Legii energiei electrice nr.13/2007 (PLx 438/2007).
Domnul deputat Emil Radu-Moldovan a iniţiat dezbaterile, afirmând
propunerea legislativă doreşte să completeze legislaţia existentă, în sensul în care
titularii licenţelor de transport a energiei electrice să fie obligaţi să plătească taxe şi
impozite pentru terenurile ocupate de staţiile de transformare şi de a oferi despăgubiri
proprietarilor.
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Domnul deputat Petru Lakatoş a continuat, spunând că în principiu este de
acord cu această propunere, manifestând rezerve în privinţa preţului energiei care va
creşte, lucru pe care îl vor suporta consumatorii. Domnia sa a mai adăugat că
avizarea acestei propuneri legislative ar însemna deschiderea unei „cutii a Pandorei”.
Domnul deputat Andrei Gerea a subliniat faptul că mai există o problemă ce
ar trebui menţionată, şi anume că magistrala va trebui mutată în condiţiile în care se
vor demara construcţii în zonă.
Doamna Felicia Răcăşanu, reprezentantul Ministerului Economiei şi
Finanţelor, a declarat că, într-adevăr este vorba despre lucrări de interes public ce
implică mari cheltuieli care vor duce la o escaladare a preţului la energia electrică.
Domnul deputat Cornel Popa a dorit, la rândul său, să-şi exprime părerea în
acest sens, considerând că nu merită ca decizia Comisiei pentru politică economică,
reformă şi privatizare să fie supusă unui asemenea risc.
Domnul deputat Aurel Vainer a spus că este de la sine înţeles că există un
conflict la mijloc, fiind vorba despre dreptul de proprietate. Dumnealui a mai afirmat
că sunt localităţi unde există o hidrocentrală electrică, localităţi care nu primesc bani
nici pentru iluminatul public. Drept consecinţă, domnul deputat a opinat că membrii
Comisiei ar trebui să facă o recomandare Ministerului Economiei şi Finanţelor.
Domnul preşedinte Mihai Tudose a dorit să atragă atenţia reprezentantelor
Ministerului Economiei şi Finanţelor, Direcţia Generală Politică Energetică, asupra
orei de începere a şedinţei comisiei, subliniind faptul că este de neînţeles depăşirea
acesteia cu 1 oră, în condiţiile în care distanţa între minister şi Parlament poate fi cu
uşurinţă parcursă, pe jos, în 20 minute.
Domnul preşedinte Mihai Tudose a dorit să ştie condiţiile care trebuiesc
îndeplinite pentru ca o staţie să fie considerată de utilitate publică. Domnia sa a data
exemplul staţiei trafo de la Galaţi care deserveşte Combinatul Sidex, în condiţiile în
care acesta nu este de utilitate publică, fiind proprietate privată, staţia trafo este de
utilitate publică?
Doamna Felicia Răcăşanu, reprezentantul Ministerului Economiei şi
Finanţelor, a răspuns afirmativ, staţia respectivă fiind de utilitate publică.

3

Domnul preşedinte Mihai Tudose a dat exemplul unei staţii trafo private care
deserveşte un număr redus de consumatori, dar care ocupă o suprafaţă mare de teren.
Domnia sa a dorit să afle dacă această staţie este considerată de utilitate publică şi
dacă proprietarii ei plătesc taxele şi impozitele pe terenul afectat.
Doamna Felicia Răcăşanu, reprezentantul Ministerului Economiei şi
Finanţelor, nu a putut comenta acest exemplu.
În continuare, domnul deputat

Iuliu Nosa a spus că există staţii de

transformare în orice localitate şi nu e normal ca acestea să nu plătească nici măcar
impozitul pe terenul afectat.
Domnul deputat Petru Lakatoş a dorit să sublinieze faptul că reglementările
actuale nu sunt corecte şi nici aduse la zi, prin urmare se impune modificarea legii,
deoarece, prin adoptarea în această formă se vor crea mai multe probleme decât dacă
se respinge propunerea legislativă şi dacă se recurge la o nouă lege, o propunere mai
temeinică fiind imperativ necesară.
Domnul deputat Iuliu Nosa

şi-a exprimat acordul în această privinţă,

propunând extinderea propunerii şi la gaze.
Domnul deputat Iuliu Nosa a atras atenţia asupra faptului

că unul din

motivele pentru care Guvernul nu susţine această propunere este că nu respectă
Strategia Naţională a Energiei Electrice. În condiţiile în care această Strategie a fost
aprobată de Guvern cu 2 zile înainte, nefiind încă publicată în Monitorul Oficial, şi
cunoscându-se modificările repetate aduse acestui document, domnia sa a dorit să ştie
care dintre aceste variante a fost luată în calcul de autorii prezentei propuneri
legislative.
În continuare, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea ca
prezenta propunere legislativă să fie avizată favorabil.
Propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi (4 voturi împotrivă şi 3
abţineri).
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi
privatizare au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a prezentei
propuneri legislative.
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La punctul trei, în avizare, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege
pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2007 pentru
modificarea si completarea legii energiei electrice nr.13/2007 SI Legea Gazelor
nr.351/2004 (PLx 458/2007).
Reprezentanta Ministerului Economiei şi Finanţelor, doamna Felicia
Răcăşanu a spus că nu are competenţa de a susţine acest proiect de lege.
În continuare, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea ca
prezentul proiect de lege să fie avizat negativ.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi
privatizare au hotărât, în unanimitate, avizarea negativă a propunerii legislative.
MIERCURI, 12 septembrie 2007
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare si Comisia pentru
buget, finanţe si bănci din cadrul Camerei Deputaţilor precum şi Comisia Economică
si Comisia pentru buget, finanţe si bănci din cadrul Senatului României, având
cvorumul îndeplinit, şi-au început

lucrările, în şedinţă comună, în ziua de 12

septembrie 2007.
Din partea Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din
cadrul Camerei Deputaţilor, la lucrări, au fost prezenţi: 23 deputaţi din totalul de 23
de membri.
Lucrările şedinţei comune au fost conduse de către domnii Mihai Tudose,
preşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din cadrul
Camerei Deputaţilor si Aron Popa, presedinte Comisiei pentru buget, finanţe si bănci
din cadrul Senatului.
La dezbateri a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, domnul Bogdan Mihai Chetreanu, candidat
la funcţia de membru în cadrul C.N.V.M.
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:
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1. La punctul unu, al ordinii de zi a fost înscrisă audierea domnului Bogdan
Mihai Chetreanu, candidat la funcţia de membru în cadrul C.N.V.M.

FOND:
1. La punctul doi, în fond, al ordinii de zi a fost înscris Proiect de lege pentru
ratificarea Protocolului Adiţional semnat la Baku, la 11 octombrie 2006 pentru
amendarea Acordului intre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan
privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor.
2. La punctul trei, în fond, al ordinii de zi

a fost înscris proiectul de lege

pentru ratificarea Protocolului Adiţional semnat la la Bucureşti, în data de 16 aprilie
2007 pentru amendarea Acordului intre Guvernul României şi Guvernul Republicii
Populare Chineze privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor.
3. La punctul patru, în fond, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de lege
pentru ratificarea Protocolului Adiţional semnat la loc la Bucureşti, în data de 6
septembrie 2006 pentru amendarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul
Republicii Coreea privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor.
4. La punctul cinci, în fond, al ordinii de zi

a fost înscris Proiect de lege

pentru ratificarea Protocolului Adiţional semnat la Cairo, la 11 octombrie 2006
pentru amendarea Acordului intre Guvernul României şi Guvernul Republicii Egipt
privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor.
La punctul 1 a fost înscrisă audierea domnului Bogdan Mihai Chetreanu,
candidat la funcţia de membru în cadrul C.N.V.M.
Domnul preşedinte Mihai Tudose l-a invitat pe candidat să îşi prezinte
membrilor celor patru Comisii, activitatea profesională, precum şi opinia domniei
sale referitor la modul în care poate fi îmbunătăţită activitatea C.N.V.M.
Domnul Bogdan Mihai Chetreanu si-a prezentat activitatea profesională,
subliniind faptul că în prezent C.N.V.M. se află în plin proces de restructurare si
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modernizare, de unificare a unor direcţii de activitate, în scopul creşterii operativităţii
activităţii.
Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de întocmire a
unui raport favorabil nominalăzării domnului Bogdan Mihai Chetreanu pentru
calitatea de membru al C.N.V.M. pentru un mandat de 5 ani, propunere care a fost
adoptata cu unanimitate de voturi.
La punctul unu, în fond, al ordinii de zi

a fost înscris proiectul de lege

pentru ratificarea Protocolului Adiţional semnat la Baku, la 11 octombrie 2006
pentru aamendarea Acordului intre Guvernul României şi Guvernul Republicii
Azerbaidjan privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor. (PL-X 528).
Propunerea legislativă a fost susţinută de doamna consilier Gabriela Burcea,
care a afirmat faptul că, potrivit angajamentului politic asumat în cadrul negocierilor
de aderare la Uniunea Europeană, la încheierea capitolului 26 de negociere – Relaţii
Externe, România trebuie să asigure compatibilizarea cu dreptul comunitar a tuturor
Acordurilor internaţionale încheiate. Încheierea prezentului Protocol Adiţional este
necesară întrucât asigură pe de o parte, respectarea angajamentului politic al
Guvernului iar pe de altă parte, aplicarea art.307 al Tratatului instituind Comunitatea
Europeană, care prevede obligaţia statelor membre de a adopta măsurile necesare
pentru eliminarea incompatibilităţilor între tratatele la care acestea sunt părţi şi
dreptul comunitar. Prin semnarea acestui Protocol Adiţional, s-a creat un cadru
juridic adecvat prin care România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene are
în vedere atât menţinerea unor relaţii bilaterale susţinute, cu Republica Azerbaidjan
cât şi satisfacerea exigenţelor Comisiei Europene, în sensul alinierii la legislaţia
comunitară.

Prezentul Protocol Adiţional amendează Acordul dintre Guvernul

României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind promovarea şi protejarea
reciprocă a investiţiilor, semnat la Baku, la 29 octombrie 2002, ratificat prin Legea
nr.368/2003. Noile amendamente modifică, în conformitate cu dispoziţiile
comunitare, acele prevederi care ar putea ridica aspecte de incompatibilitate şi care se
referă în principal la: acordarea tratamentului nediscriminatoriu, tratamentului
naţional şi tratamentului naţiunii celei mai favorizate, transferurile de capital şi
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evoluţia viitoare a acquis-ului comunitar. Introducerea acestor amendamente asigură
armonizarea cu dreptul comunitar a prevederilor relevante ale Acordului în sensul că
oferă României posibilitatea de a stabili excepţii sau impune restricţii astfel încât să
nu se aducă atingere intereselor comunitare reflectate în măsurile prezente sau
viitoare adoptate de Uniunea Europeană. Amendarea Acordului a constituit soluţia
optimă întrucât, pe de o parte denunţarea acestuia ar fi putut constitui un semnal
politic şi economic negativ iar pe de altă parte, menţinerea lui în formă nemodificată
ar fi atras după sine declanşarea procedurii de încălcare a dispoziţiilor art.226 al
Tratatului instituind Comunitatea Europeană, cu rezultatul anulării de către Curtea de
Justiţie a avantajelor acordate investitorilor străini.
Propunerea legislativă a fost susţinută de doamna consilier Gabriela Burcea,
care a afirmat faptul că, prezentul Protocol Adiţional modifică Acordul existent prin
transpunerea cu exactitate a amendamentelor convenite în cadrul negocierilor iniţiate
de Comisia Europeană în cazul SUA, cu scopul de a asigura alinierea la acquis-ul
comunitar, fiind redactat în conformitate cu noile prevederi introduse în Acordulcadru agreat de Comisie şi aprobat de Guvernul României. Principalele prevederi
cuprinse în Protocolul Adiţional se referă la: excepţia privind limitarea acordării
tratamentului nediscriminatoriu, tratamentului naţional şi tratamentului naţiunii celei
mai favorizate în cazul avantajelor ce decurg din apartenenţa la o uniune vamală,
economică sau monetară, piaţă comună sau zonă de comerţ liber; posibilitatea
impunerii de restricţii privind transferurile de capital astfel încât să nu se aducă
prejudicii intereselor Comunităţii Europene; introducerea unei noi clauze privind
posibilitatea amendării Acordului, prin consimţământul reciproc al Parţilor
Contractante, dacă se va considera necesar sau dacă evoluţia ulterioară a dreptului
comunitar va impune acest lucru; modalitatea de intrare în vigoare.
Negocierile pe marginea textului proiectului de Protocol Adiţional au fost
iniţiate în baza Notei referitoare la demersurile părţii române pentru realizarea
compatibilităţii cu acquis-ul comunitar a acordurilor privind promovarea şi protejarea
reciprocă a investiţiilor şi aprobarea noului model de “acord-cadru” privind
investiţiile. Semnarea Protocolului Adiţional a avut loc la Baku, în data de 11
octombrie 2006 şi a fost efectuată, în numele Guvernului României, de către domnul
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Mihai Răzvan UNGUREANU, iar în numele Guvernului Republicii Azerbaidjan, de
către domnul Heydar BABAYEY, ministrul dezvoltării economice.
În urma examinării propunerii legislative şi a punctelor de vedere exprimate
de către membrii Comisiei şi de către invitaţi, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi,
să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de
Lege pentru ratificarea Protocolului Adiţional, semnat la Baku, la 11 octombrie
2006, pentru amendarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii
Azerbaidjan privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la
Baku, la 29 octombrie 2002, cu amendamentele admise.
La punctul doi, în fond, al ordinii de zi

a fost înscris proiectul de lege

pentru ratificarea Protocolului Adiţional semnat la la Bucureşti, în data de 16 aprilie
2007 pentru amendarea Acordului intre Guvernul României şi Guvernul Republicii
Populare Chineze privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor.
(PL-X 530).
Propunerea legislativă a fost susţinută de doamna consilier Gabriela Burcea,
care a afirmat faptul că, potrivit angajamentului politic asumat în cadrul negocierilor
de aderare la Uniunea Europeană, la încheierea capitolului 26 de negociere – Relaţii
Externe, România trebuie să asigure compatibilizarea cu dreptul comunitar a tuturor
Acordurilor internaţionale încheiate. Încheierea prezentului Protocol Adiţional este
necesară întrucât asigură pe de o parte, respectarea angajamentului politic al
Guvernului iar pe de altă parte, aplicarea art.307 al Tratatului instituind Comunitatea
Europeană, care prevede obligaţia statelor membre de a adopta măsurile necesare
pentru eliminarea incompatibilităţilor între tratatele la care acestea sunt părţi şi
dreptul comunitar. Prin semnarea acestui Protocol Adiţional, s-a creat un cadru
juridic adecvat prin care România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene are
în vedere atât menţinerea unor relaţii bilaterale susţinute, cu Republica Populară
Chineză cât şi satisfacerea exigenţelor Comisiei Europene, în sensul alinierii la
legislaţia comunitară. Prezentul Protocol Adiţional amendează Acordul dintre
Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind promovarea şi
protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti, la 12 iulie 1994, ratificat de
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România prin Legea nr.8/1995, publicată în Monitorul Oficial al Românei nr.7/1995
şi intrat în vigoare la 1septembrie 1995 (denumit în continuare Acordul). Noile
amendamente modifică, în conformitate cu dispoziţiile comunitare, acele prevederi
care ar putea ridica aspecte de incompatibilitate şi care se referă în principal la:
acordarea tratamentului nediscriminatoriu, tratamentului naţional şi tratamentului
naţiunii celei mai favorizate, transferurile de capital şi evoluţia viitoare a acquis-ului
comunitar. Introducerea acestor amendamente asigură armonizarea cu dreptul
comunitar a prevederilor relevante ale Acordului în sensul că oferă României
posibilitatea de a stabili excepţii sau impune restricţii astfel încât să nu se aducă
atingere intereselor comunitare reflectate în măsurile prezente sau viitoare adoptate
de Uniunea Europeană. Amendarea Acordului a constituit soluţia optimă întrucât, pe
de o parte denunţarea acestuia ar fi putut constitui un semnal politic şi economic
negativ iar pe de altã parte, menţinerea lui în formă nemodificată ar fi atras după sine
declanşarea procedurii de încălcare a dispoziţiilor art .226 al Tratatului instituind
Comunitatea Europeană, cu rezultatul anulării de către Curtea de Justiţie a
avantajelor acordate investitorilor străini. Prezentul Protocol Adiţional modifică
Acordul existent prin transpunerea cu exactitate a amendamentelor convenite în
cadrul negocierilor iniţiate de Comisia Europeană în cazul SUA, cu scopul de a
asigura alinierea la acquis-ul comunitar, fiind redactat în conformitate cu noile
prevederi introduse în Acordul-cadru agreat de Comisie şi aprobat de Guvernul
României. Principalele prevederi cuprinse în Protocolul Adiţional se referă la:
excepţia privind limitarea acordării tratamentului nediscriminatoriu, tratamentului
naţional şi tratamentului naţiunii celei mai favorizate în cazul avantajelor ce decurg
din apartenenţa la o uniune vamală, economică sau monetară, piaţă comună sau zonă
de comerţ liber; posibilitatea impunerii de restricţii privind transferurile de capital
astfel încât să nu se aducă prejudicii intereselor Comunităţii Europene; modalitatea
de intrare în vigoare. Negocierile pe marginea textului proiectului de Protocol
Adiţional au fost iniţiate în baza Notei referitoare la demersurile părţii române pentru
realizarea compatibilităţii cu acquis-ul comunitar a acordurilor privind promovarea şi
protejarea reciprocă a investiţiilor şi aprobarea noului model de “acord-cadru”
privind investiţiile. Semnarea Protocolului Adiţional a avut loc la Bucureşti, în data
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de 16 aprilie 2007 şi a fost efectuată, în numele Guvernului României, de către
domnul Varujan VOSGANIAN, ministrul economiei şi finanţelor iar în numele
Guvernului Republicii Populare Chineze, de către domnul Yu GUANGZHOU,
ministrul adjunct al comerţului.
În urma examinării propunerii legislative şi a punctelor de vedere exprimate
de către membrii Comisiei şi de către invitaţi, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi,
să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de
Lege pentru ratificarea Protocolului Adiţional, semnat la Bucureşti, la 16 aprilie
2007, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze
privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 12
iulie 1994 , în forma iniţiatorului.
La punctul trei, în fond, al ordinii de zi

a fost înscris proiectul de lege

pentru ratificarea Protocolului Adiţional semnat la loc la Bucureşti, în data de 6
septembrie 2006 pentru amendarea Acordului intre Guvernul României şi Guvernul
Republicii Coreea privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor.
(PL-X 549).
Propunerea legislativă a fost susţinută de doamna consilier Gabriela Burcea,
care a afirmat faptul că, potrivit angajamentului politic asumat în cadrul negocierilor
de aderare la Uniunea Europeană, la încheierea capitolului 26 de negociere - Relaţii
Externe, România trebuie să asigure compatibilizarea cu dreptul comunitar a tuturor
Acordurilor internaţionale încheiate. Încheierea prezentului Protocol este necesară
întrucât asigură pe de o parte, respectarea angajamentului politic al Guvernului iar pe
de altă parte, aplicarea art.307 al Tratatului instituind Comunitatea Europeană, care
prevede obligaţia statelor membre de a adopta măsurile necesare pentru eliminarea
incompatibilităţilor între tratatele la care acestea sunt părţi şi dreptul comunitar. Prin
semnarea acestui Protocol, s-a creat un cadru juridic adecvat prin care România, în
calitate de stat membru al Uniunii Europene are în vedere atât menţinerea unor relaţii
bilaterale susţinute, cu Republica Coreea cât şi satisfacerea exigenţelor Comisiei
Europene, în sensul alinierii la legislaţia comunitară. Prezentul Protocol amendează
Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind
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promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti, la 7 august
1990, ratificat prin Legea nr.103/1994. Noile amendamente modifică, în conformitate
cu dispoziţiile comunitare, acele prevederi care ar putea ridica aspecte de
incompatibilitate şi care se referă în principal la: acordarea tratamentului
nediscriminatoriu, tratamentului naţional şi tratamentului naţiunii celei mai
favorizate, transferurile de capital şi evoluţia viitoare a acquis-ului comunitar.
Introducerea acestor amendamente asigură armonizarea cu dreptul comunitar a
prevederilor relevante ale Acordului în sensul că oferă României posibilitatea de a
stabili excepţii sau impune restricţii astfel încât să nu se aducă atingere intereselor
comunitare reflectate în măsurile prezente sau viitoare adoptate de Uniunea
Europeană. Amendarea Acordului a constituit soluţia optimă întrucât, pe de o parte
denunţarea acestuia ar fi putut constitui un semnal politic şi economic negativ iar pe
de altă parte, menţinerea lui în forma nemodificată ar fi atras după sine declanşarea
procedurii de încălcare a dispoziţiilor art.226 al Tratatului instituind Comunitatea
Europeană, cu rezultatul anulării de către Curtea de Justiţie a avantajelor acordate
investitorilor străini. Prezentul Protocol modifică Acordul existent prin transpunerea
cu exactitate a amendamentelor convenite în cadrul negocierilor iniţiate de Comisia
Europeană în cazul SUA, cu scopul de a asigura alinierea la acquis-ul comunitar,
fiind redactat în conformitate cu noile prevederi introduse în Acordul-cadru agreat de
Comisie şi aprobat de Guvernul României. Principalele prevederi cuprinse în
Protocol

se

referă

la:

excepţia

privind

limitarea

acordării

tratamentului

nediscriminatoriu, tratamentului naţional şi tratamentului naţiunii celei mai favorizate
în cazul avantajelor ce decurg din apartenenţa la o uniune vamală, economică sau
monetară, piaţă comună sau zonă de comerţ liber; posibilitatea impunerii de restricţii
privind transferurile de capital astfel încât să nu se aducă prejudicii intereselor
Comunităţii Europene; introducerea unei noi clauze privind posibilitatea amendării
Acordului, prin consimţământul reciproc al Parţilor Contractante, dacă se va
considera necesar sau dacă evoluţia ulterioară a dreptului comunitar va impune acest
lucru; modalitatea de intrare în vigoare.
Negocierile pe marginea textului proiectului de Protocol au fost iniţiate în
baza Notei referitoare la demersurile părţii române pentru realizarea compatibilităţii
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cu acquis-ul comunitar a acordurilor privind promovarea şi protejarea reciprocă a
investiţiilor şi aprobarea noului model de “acord-cadru” privind investiţiile.
Semnarea Protocolului a avut loc la Bucureşti, în data de 6 septembrie 2006 şi
a fost efectuată, în numele Guvernului României, de către domnul Mihai Răzvan
UNGUREANU,

fostul ministru al afacerilor externe iar în numele Guvernului

Republicii Coreea, de către domnul Ban Ki-moon, ministrul afacerilor externe.
În urma examinării propunerii legislative şi a punctelor de vedere exprimate
de către membrii Comisiei şi de către invitaţi, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi,
să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de
Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Bucureşti, la 6 septembrie 2006, la
Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind
promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti, la 7 august
1990, cu amendamentele admise.
La punctul patru, în fond, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de lege
pentru ratificarea Protocolului Adiţional semnat la loc la Cairo, în data de 21
februarie 2007 pentru amendarea Acordului intre Guvernul României şi Guvernul
Republicii Arabe Egipt privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor.

(

PL-X 526).
Propunerea legislativă a fost susţinută de doamna consilier Gabriela Burcea,
care a afirmat faptul că, potrivit angajamentului politic asumat în cadrul negocierilor
de aderare la Uniunea Europeană, la încheierea capitolului 26 de negociere – Relaţii
Externe, România trebuie să asigure compatibilizarea cu dreptul comunitar a tuturor
Acordurilor internaţionale încheiate. Încheierea prezentului Protocol Adiţional este
necesară întrucât asigură pe de o parte, respectarea angajamentului politic al
Guvernului iar pe de altă parte, aplicarea art.307 al Tratatului instituind Comunitatea
Europeană, care prevede obligaţia statelor membre de a adopta măsurile necesare
pentru eliminarea incompatibilităţilor între tratatele la care acestea sunt părţi şi
dreptul comunitar. Prin semnarea acestui Protocol Adiţional, s-a creat un cadru
juridic adecvat prin care România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene are
în vedere atât menţinerea unor relaţii bilaterale susţinute, cu Republica Arabă Egipt
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cât şi satisfacerea exigenţelor Comisiei Europene, în sensul alinierii la legislaţia
comunitară. Prezentul Protocol Adiţional amendează Acordul dintre Guvernul
României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind promovarea şi protejarea
reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 1994, ratificat de
România prin Legea nr.5/1997, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I,
nr.18/1997 şi intrat în vigoare la 3 aprilie 1997 (denumit în continuare Acordul).
Noile amendamente modifică, în conformitate cu dispoziţiile comunitare, acele
prevederi care ar putea ridica aspecte de incompatibilitate şi care se referă în
principal la: acordarea tratamentului nediscriminatoriu, tratamentului naţional şi
tratamentului naţiunii celei mai favorizate, transferurile de capital şi evoluţia viitoare
a acquis-ului comunitar. Introducerea acestor amendamente asigură armonizarea cu
dreptul comunitar a prevederilor relevante ale Acordului în sensul că oferă României
posibilitatea de a stabili excepţii sau impune restricţii astfel încât să nu se aducă
atingere intereselor comunitare reflectate în măsurile prezente sau viitoare adoptate
de Uniunea Europeană. Amendarea Acordului a constituit soluţia optimă întrucât, pe
de o parte denunţarea acestuia ar fi putut constitui un semnal politic şi economic
negativ iar pe de altã parte, menţinerea lui în formă nemodificată ar fi atras după sine
declanşarea procedurii de încălcare a dispoziţiilor art.226 al Tratatului instituind
Comunitatea Europeană, cu rezultatul anulării de către Curtea de Justiţie a
avantajelor acordate investitorilor străini. Prezentul Protocol Adiţional modifică
Acordul existent prin transpunerea cu exactitate a amendamentelor convenite în
cadrul negocierilor iniţiate de Comisia Europeană în cazul SUA, cu scopul de a
asigura alinierea la acquis-ul comunitar, fiind redactat în conformitate cu noile
prevederi introduse în Acordul-cadru agreat de Comisie şi aprobat de Guvernul
României. Principalele prevederi cuprinse în Protocolul Adiţional se referă la:
excepţia privind limitarea acordării tratamentului nediscriminatoriu, tratamentului
naţional şi tratamentului naţiunii celei mai favorizate în cazul avantajelor ce decurg
din apartenenţa la o uniune vamală, economică sau monetară, piaţă comună sau zonă
de comerţ liber; posibilitatea impunerii de restricţii privind transferurile de capital
astfel încât să nu se aducă prejudicii intereselor Comunităţii Europene; introducerea
unei noi clauze privind posibilitatea amendării Acordului, prin consimţământul
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reciproc al Parţilor Contractante, dacă se va considera necesar sau dacă evoluţia
ulterioară a dreptului comunitar va impune acest lucru; modalitatea de intrare în
vigoare. Negocierile pe marginea textului proiectului de Protocol Adiţional au fost
iniţiate în baza Notei referitoare la demersurile părţii române pentru realizarea
compatibilităţii cu acquis-ul comunitar a acordurilor privind promovarea şi protejarea
reciprocă a investiţiilor şi aprobarea noului model de “acord-cadru” privind
investiţiile. Semnarea Protocolului Adiţional a avut loc la Cairo, în data de 21
februarie 2007 şi a fost efectuată, în numele Guvernului României, de către domnul
Mihai Răzvan Ungureanu, fostul

ministru al afacerilor externe iar în numele

Guvernului Republicii Arabe Egipt, de către domnul Mahmoud Mohey El Dien,
ministrul investiţiilor.
În urma examinării propunerii legislative şi a punctelor de vedere exprimate
de către membrii Comisiei şi de către invitaţi, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi,
să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de
Lege pentru ratificarea Protocolului Adiţional, semnat la Cairo la 21 februarie
2007, de amendare a unor prevederi ale Acordului între Guvernul României şi
Guvernul Republicii Arabe Egipt privind promovarea şi protejarea reciprocă a
investiţiilor, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 1994, cu amendamentele admise.

JOI, 13 septembrie 2007
Studiul şi dezbaterea proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 78/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul
2007. (PL X 553/2007).
PREŞEDINTE,
Mihai Tudose
SECRETAR,
Cornel Popa
Consilier parlamentar:
Anca Chiser
Expert parlamentar:
Alina Ailenei
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