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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 
Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 
 

Lege pentru ratificarea Acordului Interimar în vederea încheierii unui Acord de 
Parteneriat Economic între Comunitatea Europeană şi Statele sale Membre, pe 

de o parte, şi partea „Africa Centrală”, pe de altă parte, semnat la Yaoundé, la 15 
ianuarie 2009 şi la Bruxelles, la 22 ianuarie 2009 

 
 

Secţiunea a 2-a 
Motivul emiterii actului normativ 

 
Proiectul de act normativ a fost iniţiat în baza art. 6 din Legea nr. 276/2011 privind 
procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea 
Europeană şi statele membre, pe de o parte, şi state terţe sau organizaţii internaţionale, 
pe de altă parte, coroborat cu art. 19 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele şi are 
drept scop ratificarea Acordului Interimar în vederea încheierii unui Acord de 
Parteneriat Economic între Comunitatea Europeană şi Statele sale Membre, pe de o 
parte, şi partea „Africa Centrală”, pe de altă parte, semnat la Yaoundé, la 15 ianuarie 
2009 şi la Bruxelles, la 22 ianuarie 2009. După ratificare, partea română va informa cu 
privire la îndeplinirea procedurilor legale interne necesare intrării în vigoare a 
Acordului. 
1. Descrierea 
situaţiei actuale 
 

Accesul preferenţial la piaţa europeană nu a avut drept 
consecinţă o creştere sustenabilă şi o integrare suficientă în 
economia mondială a grupului de ţări din Africa, zona 
Caraibelor şi Pacific (ACP). În plus, preferinţele comerciale 
unilaterale acordate de UE au fost incompatibile cu principiul 
nediscriminării susţinut de Organizaţia Mondială a Comerţului 
(OMC). 

În 2007 a devenit clar că era puţin probabil ca negocierile cu 
privire la noi acorduri cuprinzătoare de parteneriat economic 
(APE) iniţiate în 2002 de către ACP şi ţările din UE să fie 
încheiate înainte de sfârşitul anului, când urma să expire 
derogarea OMC pentru regimul comercial al Acordului de la 
Cotonou dintre UE şi ACP, prelungită până la 31 decembrie 
2007. 

S-a găsit o soluţie temporară sub forma unor acorduri de 
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parteneriat economic (APE) „interimare”, „cadru” şi 
„preliminare”. Aceasta a garantat respectarea normelor OMC 
şi o perioadă iniţială de aplicare a accesului preferenţial la 
piaţa UE, în timp ce negocierile cu privire la APE complete au 
continuat. 

Deoarece celelalte şapte ţări din Africa Centrală nu au fost 
pregătite să încheie un APE cu Uniunea Europeană până la 
sfârşitul lui 2007, Camerunul şi UE au negociat un APE 
interimar. Ca urmare a acestui fapt, Camerunul a fost adăugat 
pe lista ţărilor care beneficiază de un acces fără taxe sau 
contingente la piaţa UE, prevăzut în Regulamentul Consiliului 
nr. 1528/2007 („Regulamentul privind accesul la pieţe”). 

Acest lucru a permis Camerunului să evite perturbări 
comerciale şi să beneficieze de o aplicare anticipată a 
regimului comercial al APE la expirarea derogării OMC. APE 
interimar a permis principalei economii din cadrul Comunităţii 
economice şi monetare a Africii Centrale (CEMAC) să 
beneficieze de un acces liber la piaţa UE. Accesul a fost însă 
condiţionat de ratificarea APE interimar sau a acordului 
regional complet. 

Pentru România Acordul a fost semnat de către domnul 
Mihnea Motoc, Reprezentant Permanent al României pe lângă 
Uniunea Europeană. 

2. Schimbări 
preconizate 

Obiectivele fundamentale ale acordului includ promovarea 
integrării regionale, a cooperării economice şi a bunei 
guvernări în Africa Centrală, precum şi integrarea treptată a 
acesteia în economia mondială, cu ajutorul unor măsuri de 
sprijinire a cooperării pentru dezvoltare.  

Acordul se bazează pe liberalizarea asimetrică şi progresivă a 
tarifelor, oferind garanţii bilaterale, inclusiv în domeniul 
securităţii alimentare. Camerunul, care  beneficiază din anul 
2008 de un acces fără taxe sau contingente la piaţa UE, s-a 
angajat să liberalizeze 80% din importurile sale până în 2023, 
cu excepţia importurilor anumitor mărfuri sensibile. Existenţa 
unor factori de producţie mai ieftini, sub forma unor importuri 
de utilaje europene, poate permite producătorilor locali să 
adauge valoare producţiei lor şi nu trebuie să pericliteze 
perspectivele producţiei locale. 

Acordul include capitole privind facilitarea schimburilor 
comerciale, barierele tehnice în calea comerţului, măsurile 
sanitare şi fitosanitare şi cooperarea pentru dezvoltare. 
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Acordul instituie, de asemenea, un comitet APE mixt, care 
permite părţilor să discute cu privire la aspectele care fac 
obiectul parteneriatului şi să le modifice, precum şi un fond 
regional APE, destinat finanţării măsurilor de modernizare şi 
de adaptare fiscală. Se subliniază, de asemenea, obligaţia 
părţilor de a optimiza şi simplifica normele privind stabilirea 
originii. 

APE interimar reprezintă un pas intermediar spre o mai mare 
integrare regională prin intermediul încheierii unui acord 
regional complet, la care să participe întreaga regiune a Africii 
Centrale. Aceasta trebuie să dea dovadă de un angajament 
politic reînnoit pentru încheierea negocierilor privind un acord 
regional benefic tuturor, iar ambele părţi trebuie să ţină seama 
de diversitatea acestei regiuni şi de diferenţele existente la 
nivelul dezvoltării.  

Aprobarea acordului interimar va reprezenta un semnal 
important referitor la importanţa relaţiilor comerciale cu 
întreaga Africă Centrală. APE interimar ar trebui să devină un 
catalizator puternic al unei mai mari integrări la nivelul Africii 
Centrale, creând astfel beneficii pe termen lung. Perspectiva 
unui spaţiu continental de liber-schimb se poate concretiza 
numai dacă grupările regionale din Africa avansează pe calea 
unei mai mari integrări. 

3. Alte informaţii Conform clauzelor sale finale, Acordul va intra în vigoare în 
prima zi a lunii următoare datei la care depozitarii Acordului 
(Secretariatul-General al Consiliului Uniunii Europene şi 
Preşedintele Comisiei Comunităţii Economice şi Monetare a 
Africii Centrale) au fost notificaţi asupra ultimului instrument 
de ratificare, acceptare sau aprobare.  
De asemenea, dispoziţiile finale arată că, până la intrarea în 
vigoare a Acordului, părţile sunt de acord să aplice provizoriu 
dispoziţiile acestuia, conform legislaţiilor lor interne, prin 
ratificarea Acordului. În acest caz, Acordul se va aplica 
provizoriu la 10 zile după primirea notificării privind aplicarea 
provizorie.  

 
Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 
 

1. Impactul 
macroeconomic 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

1.1. Impactul asupra 
mediului                      

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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concurenţial şi 
domeniului                  
ajutoarelor de stat 
2. Impactul asupra 
mediului de afaceri 

Se preconizează că aplicarea prevederilor Acordului 
Interimar în vederea încheierii unui Acord de Parteneriat 
Economic între Comunitatea Europeană şi Statele sale 
Membre, pe de o parte, şi partea „Africa Centrală”, pe de 
altă parte va avea un impact pozitiv asupra mediului de 
afaceri, ducând la amplificarea cooperării economice dintre 
Uniunea Europeană şi Africa Centrală şi implicit a relaţiilor 
între operatorii economici români/europeni şi cei din Africa 
Centrală. 
 

3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
4. Impactul asupra 
mediului 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 
pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 
Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei in vigoare 
1. Măsuri normative 
necesare pentru 
aplicarea 
prevederilor 
proiectului de act 
normativ: 
a) acte normative în 
vigoare ce vor fi 
modificate sau 
abrogate, ca urmare 
a intrării în vigoare 
a proiectului de act 
normativ; 
b) acte normative ce 
urmează a fi 
elaborate în vederea 
implementării noilor 
dispoziţii. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Conformitatea Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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proiectului de act 
normativ cu 
legislaţia europeană 
în cazul proiectelor 
ce transpun 
prevederi europene 
3.  Măsuri 
normative necesare 
aplicării directe a 
actelor normative 
europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
 

4. Hotărâri ale 
Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte acte 
normative şi/sau 
documente 
internaţionale din 
care decurg 
angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6.  Alte informaţii Nu este cazul. 
 

 
Secţiunea a 6-a  

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 
1. Informaţii privind procesul de 
consultare cu organizaţiile 
neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme implicate

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

2. Fundamentarea alegerii 
organizaţiilor cu care a avut loc 
consultarea precum şi a modului în 
care activitatea acestor organizaţii 
este legată de obiectul proiectului de 
act normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

3. Consultările organizate cu 
autorităţile administraţiei publice 
locale, în situaţia în care proiectul 
de act normativ are ca obiect 
activităţi ale acestor autorităţi, în 
condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 
521/2005 privind procedura de 
consultare a structurilor asociative 
ale autorităţilor administraţiei 
publice locale la elaborarea 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 
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proiectelor de acte normative
4. Consultările desfăşurate în cadrul 
consiliilor interministeriale în 
conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 
privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

5. Informaţii privind avizarea de 
către: 
a) Consiliul Legislativ 
b) Consiliul Suprem de Apărare a 
Ţării 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurenţei 
e) Curtea de Conturi 

Proiectul de act normativ urmează să fie 
avizat de Consiliul Legislativ. 

6. Alte informaţii Nu este cazul. 
 

Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea şi 
implementarea proiectului de act normativ 

 
1. Informarea societăţii civile cu 
privire la necesitatea elaborării 
proiectului de act normativ 

Proiectul de lege va fi publicat pe site-ul 
Ministerului Economiei, Comerţului şi 
Turismului. 
www.minind.ro, www.dce.gov.ro  

2. Informarea societăţii civile cu 
privire la eventualul impact asupra 
mediului în urma implementării 
proiectului de act normativ, precum 
şi efectele asupra sănătăţii şi 
securităţii cetăţenilor sau 
diversităţii biologice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 
 

3. Alte informaţii Nu este cazul. 
 

Secţiunea a 8-a 
Măsuri de implementare 

 
1. Măsurile de punere în aplicare a 
proiectului de act normativ de către 
autorităţile administraţiei publice 
centrale şi/sau locale - înfiinţarea 
unor noi organisme sau extinderea 
competenţelor instituţiilor existente.

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 
 

2. Alte informaţii Nu este cazul. 
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având în vedere cele prezentate mai sus, în temeiul prevederilor Articolului 19 alin. (1) 
lit. a) din Legea 590/2003 privind tratatele, s-a elaborat prezentul Proiect de Lege 
pentru ratificarea Acordului Interimar în vederea încheierii unui Acord de 
Parteneriat Economic între Comunitatea Europeană şi Statele sale Membre, pe 
de o parte, şi partea „Africa Centrală”, pe de altă parte, pe care, dacă sunteţi de 
acord, vă rugăm să îl adoptaţi. 
 
 
 

Mihai TUDOSE 
 
 

Ministrul Economiei, Comerţului şi Turismului 

 

 

 

AVIZAT FAVORABIL: 

Ministrul Afacerilor Externe  

 

 

Bogdan Lucian AURESCU 

Ministrul Finanţelor Publice 

 

 

Eugen Orlando TEODOROVICI 

     

 

 Ministrul Agriculturii  

şi Dezvoltării Rurale 

 

 

Daniel CONSTANTIN 

Ministrul Justiţiei 

 

 

 

        Robert Marius CAZANCIUC 

       


