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se derulează prin cliring, barter şi cooperare economică 
internaţională în baza acordurilor comerciale şi de plăţi 
guvernamentale 

 
 

 I. Prin Ordonanţa Guvernului nr.59/1994 privind 
reglementarea operaţiunilor de import-export care se derulează prin 
cliring, barter şi cooperare economică internaţională în baza 
acordurilor comerciale şi de plăţi guvernamentale, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.245 din 30 august 1994, 
aprobată prin Legea nr.127/1994, cu modificările ulterioare, a fost 
creat cadrul legal privind reglementarea drepturilor şi obligaţiilor 
statului român care decurg din acordurile susmenţionate cu derulare 
prin conturile de cliring, barter şi cooperare economică. 
 Instituţiile desemnate prin Ordonanţa Guvernului nr.59/1994 
să negocieze drepturile şi obligaţiile statului român care decurg din 
acorduri comerciale şi de plăţi guvernamentale sunt: Ministerul 
Finanţelor Publice, Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul 
Afacerilor Externe, Banca Naţională a României, Fondul 
Proprietăţii de Stat şi Ministerul Administraţiei şi Internelor. 
 Prin punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului 
nr.59/1994 şi Hotărârii Guvernului nr.202/1995 a fost constituită 
Comisia Interdepartamentală pentru analiza şi avizarea ofertelor 
referitoare la nivelul şi gradul de recuperare şi de angajare, precum 
şi a modalităţilor de încasare a drepturilor şi de plată a obligaţiilor. 
Aceasta comisie este condusă de un preşedinte, respectiv un 
secretar de stat din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, şi are în 
componenţă zece membri, din care: trei reprezintă Ministerul 
Finanţelor Publice, doi Ministerul Economiei şi Comerţului şi câte 
unul Ministerul Afacerilor Externe, Banca Naţională a României, 
Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor 
Statului şi Ministerul Administraţiei şi Internelor. 
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 Pe parcursul desfăşurării activităţii sale din ultimii ani, 
Comisia Interdepartamentală a fost pusă în situaţia de a nu obţine 
semnătura reprezentantului desemnat al Băncii Naţionale a 
României pe notele întocmite de Ministerul Finanţelor Publice şi 
analizate în cadrul şedinţelor, conducerea acesteia motivându-şi 
decizia astfel: 

- este oportună simplificarea şi actualizarea cadrului legislativ 
de desfăşurare a activităţii de reglementare a drepturilor şi 
obligaţiilor financiare ale statului român, în vederea evidenţierii 
distincte a atribuţiilor şi responsabilităţilor din cadrul Comisiei 
Interdepartamentale, în funcţie de specificul fiecărei instituţii 
reprezentate; 

- în şedinţa din data de 17 aprilie 2003, Consiliul de 
administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât că, în 
conformitate cu prevederile Legii nr.101/1998 privind Statutul 
Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările 
ulterioare, mandatul reprezentantului acesteia în Comisia 
Interdepartamentală este limitat la formularea de observaţii şi 
recomandări referitoare la aspecte de ordin tehnic, compatibile cu 
atribuţiile băncii centrale. 
 În corespondenţa adresată Ministerului Finanţelor Publice de 
către conducerea Băncii Naţionale a României, se arată 
următoarele: 

- Banca Naţională a României propune Comisiei 
Interdepartamentale să analizeze, în vederea actualizării, cadrul 
juridic care guvernează activitatea de recuperare a drepturilor şi 
obligaţiilor financiare ale statului român şi să formuleze propuneri 
corespunzătoare de amendare; 

- reprezentantul Băncii Naţionale a României va participa la 
şedinţele Comisiei Interdepartamentale – până la amendarea 
cadrului juridic – în scopul obţinerii informaţiilor şi datelor 
necesare fundamentării avizelor ce vor fi prezentate în prealabil 
conducerii executive a Băncii Naţionale a României; 
 Mandatul reprezentantului Autorităţii pentru Privatizare şi 
Administrarea Participaţiilor Statului este limitat în timp, având în 
vedere că se preconizează încetarea activităţii acestei instituţii. 
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II. În documentul de informaţii suplimentare pentru Capitolul          
nr.1 – „Libera circulaţie a mărfurilor” al Convenţiei 
Interguvernamentale pentru aderarea României la Uniunea 
Europeană, aprobat de Guvernul României în şedinţa din data de   
10 aprilie 2003, se precizează următoarele: „România acceptă în 
întregime acquis-ul comunitar privind Capitolul 1 – „Libera 
circulaţie a mărfurilor”, în vigoare la data de 31 decembrie 2002 
şi declară că va fi în măsură să aplice în întregime acest acquis, la 
data aderării”. 

La Conferinţa Interguvernamentală pentru aderarea României 
la Uniunea Europeană din data de 2 iunie 2003,                    
Capitolul 1 – „Libera circulaţie a mărfurilor” a fost închis 
provizoriu, după ce România şi-a asumat angajamentul de a elimina 
toate cerinţele privind licenţele automate de import, cel târziu la 1 
ianuarie 2004 şi de a justifica orice derogare de la acest principiu, 
conform Acordului European de Asociere. 

În şedinţa din data de 27 iunie 2003, Comisia 
Interdepartamentală: 

- a propus modificarea Ordonanţei Guvernului nr.59/1994, 
prin eliminarea art.7 referitor la obligativitatea eliberării de licenţe 
de import pentru operaţiunile derulate prin conturile de cliring, 
barter şi cooperare economică internaţioanlă; 

- a luat în discuţie atât propunerea Băncii Naţionale a 
României de scoatere a reprezentantului acesteia prin componenţa 
Comisiei Interdepartamentale constituită conform Ordonanţei 
Guvernului nr.59/1994 cât şi oportunitatea menţinerii 
reprezentantului Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea 
Participaţiilor Statului în comisie. 
 
 Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a 
adoptat Legea pentru modificarea Ordonanţei Guvernului              
nr. 59/1994 privind reglementarea operaţiunilor de import-export 
care se derulează prin cliring, barter şi cooperare economică 
internaţională în baza acordurilor comerciale şi de plăţi 
guvernamentale. 
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