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1. ACQUIS-UL COMUNITAR  
ÎN DOMENIUL SERVICIILOR 

Aspecte generale 
Serviciile, care contribuie cu peste 2/3 la PIB şi la ocuparea forţei de 

muncă, reprezintă activitatea cea mai dinamică a UE. Dacă ponderea industriei şi 
agriculturii, atât în producţia totală, cât şi în populaţia ocupată, nu a încetat să 
scadă, rolul serviciilor în economia comunitară a sporit. În anul 1998, serviciile 
deţineau 65,7% din forţa de muncă ocupată, iar ponderea lor în valoarea 
adăugată brută a reprezentat 67,4%, în anul 1997. 

Comunitatea este prima exportatoare şi importatoare de servicii din lume. În 
anul 1999, exporturile de servicii comerciale ale UE au reprezentat 574 miliarde 
USD (42,6% din exportul mondial de servicii), iar importurile acestor servicii s-au 
cifrat la 561 miliarde USD (41,7% din importul mondial de servicii). 

Această tranziţie spre o economie a serviciilor se bazează mai degrabă pe 
tendinţe pe termen lung decât ciclice. Reducând costurile de transmitere şi de 
achiziţie ale informaţiei şi accelerând ritmul de difuzare a inovaţiei peste 
frontierele naţionale, societatea informaţională a insuflat o nouă dinamică 
serviciilor. În acelaşi timp, în pofida unei restructurări intensive, ocuparea în 
sectorul de servicii a progresat sensibil mai puţin în UE decât în SUA. 

Avantajul competitiv al întreprinderilor depinde tot mai mult de concepţia, 
gestiunea şi integrarea reuşită a serviciilor în activităţile şi în vânzările lor. În afară 
de bunuri, nu puţine întreprinderi din industria prelucrătoare oferă astăzi servicii 
pentru a crea valoare adăugată şi pentru a se demarca de concurenţii lor. 
Prestarea eficace de servicii a devenit deci un motor esenţial al concurenţei. În 
plus, oferirea de servicii eficace şi de înaltă calitate influenţează calitatea vieţii 
populaţiei. 

În aceste condiţii, se impune suprimarea barierelor nejustificate în calea 
liberei circulaţii a serviciilor în Comunitate.  

În materie de servicii, Tratatul instituind Comunitatea Europeană stipulează 
că se vor aboli, între statele membre, obstacolele din calea circulaţiei libere a 
serviciilor, că se va aplica o politică comună în sfera transportului şi că se va 
realiza un sistem de natură să asigure nedistorsionarea competiţiei pe piaţa 
internă. 

Libera circulaţie a serviciilor înseamnă că firmelor furnizoare de servicii 
dintr-o ţară membră le este suficientă licenţa de funcţionare din ţara de origine, 
pentru a putea opera, fără restricţii, pe întreg teritoriul UE.  

Versiunea consolidată a Tratatului instituind Comunitatea Europeană 
prevede, în materie de servicii, în principal, următoarele: 
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– restricţiile privind libertatea de a furniza servicii în cadrul Comunităţii vor 
fi interzise în ceea ce priveşte cetăţenii statelor membre, care sunt 
stabiliţi într-un stat al Comunităţii, altul decât cel al persoanei pentru care 
serviciile sunt destinate (Art. 49, fostul Art. 59); 

– prevederile capitolului din tratat privind serviciile pot fi extinse la cetăţenii 
unei ţări terţe, care furnizează servicii şi care sunt stabiliţi în cadrul 
Comunităţii, pe baza unei decizii a Consiliului, adoptate cu majoritate 
calificată, la propunerea Comisiei (Art. 49, fostul Art. 59); 

– persoana care furnizează un serviciu poate să-şi desfăşoare activitatea 
sa în statul în care serviciul este furnizat în aceleaşi condiţii ca şi 
cetăţenii acestui stat (Art. 50, fostul Art. 60); 

– libertatea de a furniza servicii în domeniul transportului va fi guvernată de 
prevederile privind Secţiunea din tratat relativă la transport (Art. 51, fostul 
Art. 61), care stipulează elaborarea de reguli comune privind transportul 
internaţional, condiţiile în care transportatorii nerezidenţi pot presta 
servicii de transport într-o ţară membră, măsurile de ameliorare a 
siguranţei transportului şi alte măsuri adecvate; 

– liberalizarea serviciilor bancare şi de asigurări legate de mişcarea 
capitalului va fi efectuată paralel cu liberalizarea mişcării capitalului (Art. 
51, fostul Art. 61); 

– ca regulă generală, se va acorda prioritate liberalizării serviciilor care 
afectează direct costurile de producţie sau care ajută la promovarea 
comerţului cu bunuri (Art. 52, fostul Art. 63); 

– statele membre îşi declară disponibilitatea de a liberaliza serviciile într-o 
măsură mai largă decât cea cerută de directivele comunitare, dacă 
situaţia lor economică generală şi situaţia sectorului economic în cauză o 
permit (Art. 53, fostul Art. 64); 

– atât timp cât restricţiile la libertatea de a furniza servicii nu au fost 
abolite, fiecare stat membru va aplica astfel de restricţii, fără deosebire 
de naţionalitate sau rezidenţă, faţă de toate persoanele furnizoare de 
servicii, stabilite în cadrul Comunităţii având cetăţenia unui stat membru 
sau a unui stat terţ, dacă beneficiază de acelaşi tratament ca şi cetăţenii 
unui stat membru (Art. 54, fostul Art. 65); 

– prevederile capitolului din tratat, privind dreptul de stabilire, nu se vor 
aplica la activităţile legate de exercitarea unei autorităţi oficiale şi la alte 
activităţi care ar putea fi excluse (Art. 45, fostul Art. 55); 

– Consiliul va emite directive privind recunoaşterea mutuală a diplomelor, 
certificatelor şi a altor atestări ale calificărilor (Art. 47, fostul Art. 57); 

– companiile şi firmele, formate conform legii unui stat membru şi având 
sediul înregistrat, administrarea centrală sau locul principal de afaceri în 
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cadrul Comunităţii vor fi tratate în acelaşi mod, sub raportul dreptului de 
stabilire, ca şi persoanele fizice având naţionalitatea statelor membre 
(Art. 48, fostul Art. 58); 

– Comunitatea va încuraja cooperarea între statele membre şi, dacă este 
necesar, va sprijini şi va suplimenta acţiunea lor, inclusiv în sectorul 
audiovizual (Art. 151, fostul Art. 128).  

În domeniul serviciilor, obiectivul general al politicii comerciale rămâne 
eliminarea restricţiilor impuse concurenţei şi schimburilor. La nivelul UE, procesul 
de liberalizare vizează stabilirea de reguli comune destinate să garanteze dreptul 
de stabilire, concurenţa deplină şi accesul la reţele.  

UE a adoptat o abordare progresivă şi pragmatică a liberalizării serviciilor în 
Comunitate, într-un ritm mai lent decât pentru pieţele de bunuri. În domeniul 
serviciilor financiare, de exemplu, numai serviciile bancare erau pe deplin 
liberalizate la 1 ianuarie 1993; serviciile de asigurări au intrat pe deplin în piaţa 
unică la 1 iulie 1994, iar cele privind valorile mobiliare la 1 ianuarie 1996. Serviciile 
şi infrastructura de telecomunicaţii din cadrul UE au fost deschise concurenţei, 
inclusiv operatorilor străini, începând din anul 1998. 

În cadrul Comunităţii se menţin însă unele obstacole în calea liberei 
circulaţii a serviciilor. Divergenţa reglementărilor naţionale fragmentează încă 
piaţa internă a serviciilor şi împiedică prestatorii de servicii să fie tot atât de 
competitivi pe pieţele străine din UE ca şi pe piaţa lor naţională (practici şi 
exigenţe diferite privind instalarea prestatorilor de servicii, utilizarea de către 
aceştia a inputurilor, promovarea serviciilor, distribuţia şi vânzarea lor şi service-ul 
după vânzare). 

Consiliul European de la Lisabona, din martie 2000, a invitat Comisia să 
pună la punct o strategie detaliată pentru piaţa internă a serviciilor, pentru a 
elimina barierele încă existente în calea liberei circulaţii a acestora în interiorul 
Comunităţii. Obiectivul acestei strategii este de a face prestarea de servicii 
transfrontaliere tot atât de uşoară ca şi prestarea de servicii în cadrul unui stat 
membru (de exemplu, prestarea de servicii de la Amsterdam la Atena ar trebui să 
fie tot atât de simplă ca şi cea de la Amsterdam la Rotterdam). Comisia a 
prezentat deja proiectul unei astfel de strategii, care cuprinde perioada          
2001-2002.  

Această strategie vizează valorificarea deplină a posibilităţilor oferite de 
noua economie, axată pe servicii şi pierderea obişnuinţei de a gândi şi de a 
acţiona mai întâi la nivel naţional, apoi, într-o a doua etapă, de a avea în vedere 
vasta piaţă a UE. 

Strategia se inspiră din cinci principii de bază: 

– Ea acoperă ansamblul sectorului de servicii şi interconexiunile sale; 

– Serviciile nu trebuie să cunoască frontiere în cadrul UE; 
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– Consumatorii trebuie să cunoască noile posibilităţi oferite de piaţa internă 
a UE şi să aibă încredere în prestarea transfrontalieră a serviciilor, ceea 
ce necesită un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii şi consumatorilor în 
ansamblul pieţei interne şi sisteme transfrontaliere eficiente de tratare a 
reclamaţiilor şi de reglementare a litigiilor; 

– Natura dinamică a noii economii a serviciilor interzice orice abordare 
statică; 

– Strategia trebuie să fie în coerenţă cu alte politici, în special cu politica 
comunitară a concurenţei şi politica comercială externă. 

Comisia a definit o strategie în două etape. Pentru anul 2001, în afară de o 
serie de iniţiative legislative şi nelegislative vizând crearea pieţei unice a 
serviciilor, Comisia şi-a propus realizarea unei analize exhaustive şi sistematice a 
tuturor obstacolelor durabile în calea liberei circulaţii a serviciilor şi a 
repercusiunilor lor în alte sectoare ale economiei, care va servi ca bază pentru 
acţiunile ce urmează a fi întreprinse în anul 2002. 

Rezultatele acestei analize vor fi prezentate într-un raport Parlamentului 
European şi Consiliului la începutul anului 2002. 

În anul 2002, se va întreprinde o altă serie de iniţiative, care vor îmbrăca trei 
forme de bază: 

– acţiuni vizând obstacolele care pot fi suprimate prin aplicarea directă a 
principiilor Tratatului CE (eliminarea obstacolelor prin aplicarea directă a 
principiilor libertăţii de stabilire şi a prestării libere a serviciilor; în cazurile 
în care dosarele de infracţiune nu au fost deschise, statele membre vor fi 
invitate să suprime obstacolele după un calendar strict); 

– acţiuni de natură nelegislativă pentru eliminarea obstacolelor (de 
exemplu, acţiuni pentru informarea prestatorilor de servicii asupra 
posibilităţilor oferite de piaţa internă a UE, creşterea încrederii 
consumatorilor în serviciile transfrontaliere etc.); 

– acţiuni vizând eliminarea obstacolelor prin armonizarea exigenţelor. 

UE participă la procesul de liberalizare multilaterală a comerţului cu servicii, 
în cadrul Acordului General privind Comerţul cu Servicii (GATS), gestionat de 
OMC. Comunitatea a luat parte activă la Runda Uruguay, care s-a soldat, printre 
altele, cu instituirea GATS, şi la negocierile sectoriale privind comerţul cu servicii, 
care au avut loc după această Rundă.  

În cadrul GATS, UE şi-a asumat importante angajamente de liberalizare a 
comerţului cu servicii cu ţările terţe. În domeniul telecomunicaţiilor şi a unei mari 
părţi a serviciilor financiare, UE a extins avantajele liberalizării pieţei comunitare la 
ţările terţe. 

În cadrul noilor negocieri comerciale multilaterale privind comerţul cu 
servicii, care au fost lansate în cadrul GATS în anul 2000, UE vizează continuarea 
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procesului de liberalizare a acestui comerţ (consolidarea liberalizărilor autonome, 
efectuate după intrarea în vigoare a GATS şi asumarea de noi angajamente de 
liberalizare), abordarea problemelor rămase în suspensie la Runda Uruguay şi 
după această Rundă (măsurile de salvgardare, subvenţiile şi achiziţiile publice în 
materie de servicii, liberalizarea comerţului cu servicii maritime etc.) şi asigurarea 
participării sporite a ţărilor în curs de dezvoltare la comerţul cu servicii. 

Serviciile financiare 
În cadrul UE continuă procesul de armonizare, la nivel comunitar, a 

reglementărilor privind serviciile financiare, în vederea promovării stabilităţii pieţei 
financiare comune şi a protecţiei consumatorilor. Un element cu repercusiuni 
profunde asupra sectorului l-a constituit introducerea euro, ca monedă comună. 

O liberalizare internă şi externă mai pronunţată, împreună cu măsurile de 
dereglementare, a consolidat rezultatele sectorului serviciilor financiare. Creşterile 
cele mai importante le-au înregistrat serviciile bancare şi de valori mobiliare. Dacă 
numărul băncilor s-a diminuat cu 10% în perioada 1994-1997, reflectând astfel 
concentrarea în acest domeniu, cel al entităţilor locale a sporit cu 8%, ocuparea 
forţei de muncă fiind relativ stabilă. Împrumuturile bancare transfrontaliere au 
progresat cu aproape o treime între anii 1990 şi 1999. Majoritatea băncilor îşi 
concentrează însă activităţile lor pe piaţa internă proprie. Chiar băncile cele mai 
mari nu asigură mai mult de 1 sau 2% din volumul total de activităţi bancare la 
nivelul UE. De asemenea, furnizarea transfrontalieră a serviciilor de asigurare 
este încă excepţională. Serviciile financiare continuă să contribuie cu peste 6% la 
PIB comunitar şi asigură peste 2,5% din ocuparea forţei de muncă.  

UE a participat activ la negocierile din OMC privind liberalizarea serviciilor 
financiare, soldate cu cel de-al Cincilea Protocol la GATS, intrat în vigoare la        
1 martie 1999. Statele membre nu pot să aplice decât restricţiile indicate în lista 
lor de angajamente, în ceea ce priveşte stabilirea unei prezenţe comerciale a unei 
ţări terţe sau furnizarea de servicii transfrontaliere de către o ţară terţă. Condiţiile 
de reciprocitate aplicate pentru accesul furnizorilor străini la piaţa comunitară au 
fost suprimate odată cu aplicarea celui de-al Cincilea Protocol la GATS. 

Serviciile financiare sunt clasate în trei subcategorii: servicii bancare 
înglobând toate tipurile de instituţii de credit; servicii de asigurare (de viaţă şi 
altele decât cele de viaţă); serviciile privind valorile mobiliare, inclusiv prestarea 
de servicii de investiţii. Din cauza relaţiei strânse între activităţile bancare şi 
activitatea de investiţii, sectoarele valorilor mobiliare şi serviciilor bancare sunt 
incluse tot mai mult în aceeaşi legislaţie. Reglementarea celor trei subsectoare 
susmenţionate cuprinde şi prevederi privind protecţia consumatorului, stabilirea 
unui sistem complet de plată şi aplicarea legilor privind concurenţa. 

Cadrul reglementar relativ la piaţa internă a serviciilor financiare se bazează 
pe principiile de armonizare a regulilor prudenţiale, a controlului de către ţara de 
origine şi a recunoaşterii mutuale (privind regulile şi reglementările stabilite de 
autorităţile de tutelă). Elementul central al cadrului de reglementare este principiul 
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“paşaportului unic” (adică recunoaşterea mutuală a licenţelor). În practică, aceasta 
înseamnă că instituţiile financiare, care au primit autorizaţie de la autorităţile de 
supraveghere a unei ţări membre să-şi desfăşoare activitatea în acea ţară 
membră, pot de asemenea să-şi exercite activitatea în toate celelalte ţări membre, 
fără să mai ceară o altă autorizaţie. Autorităţile naţionale de tutelă sunt ţinute să 
aplice recunoaşterea mutuală, bazată pe controlul de către ţara de origine; 
controlul de către ţara gazdă nu este autorizat decât pentru supravegherea 
lichidităţilor sau conform clauzei “binelui public”. 

Cadrul juridic instituit la nivel comunitar pentru serviciile financiare nu a 
reuşit, până în prezent, să elimine obstacolele existente în afacerile 
transfrontaliere pentru societăţi şi indivizi. Introducerea euro a reliefat că există 
încă un grad ridicat de fragmentare a pieţelor financiare. Menţinerea încă a 
puterilor discreţionare ale autorităţilor naţionale de supraveghere şi posibilitatea 
acordată statelor membre de a interzice furnizarea transfrontalieră a serviciilor pe 
temeiul interesului general împiedică societăţile şi investitorii individuali să 
beneficieze pe deplin de piaţa unică a serviciilor financiare şi de moneda unică. 

În aprilie 1998, Comitetul afacerilor juridice şi drepturilor cetăţenilor al 
Parlamentului European a declarat că legislaţia în vigoare privind instituţiile 
bancare “nu a atins încă rezultatele aşteptate şi că, în cadrul UE, serviciile 
bancare transfrontaliere nu reprezintă decât o parte minimă a tranzacţiilor 
financiare … (aceasta)… se poate explica prin faptul că serviciile bancare sunt 
strâns legate de cadrul fiscal şi reglementar din fiecare din statele membre” 
(documentul A4 – 1052/98 al Parlamentului European, 24 aprilie 1998). 

În vederea valorificării depline a potenţialului de creştere şi de creare de noi 
locuri de muncă, a unei pieţe financiare integrate şi eficiente, Comisia a elaborat 
un plan de acţiune privind serviciile financiare, aprobat în anul 2000. Acest plan, 
care urmează a fi realizat până în anul 2005, vizează trei obiective strategice:  

– introducerea unei pieţe unice a serviciilor financiare de gros;  

– instituirea de pieţe transfrontaliere deschise şi sigure de detaliu; 

– întărirea regulilor şi a supravegherii prudenţiale. 

Subsectorul bancar  

Piaţa internă unică în sectorul bancar este o realitate de la 1 ianuarie 1993, 
data intrării în vigoare a celei de-a doua directive cu privire la serviciile bancare. 
Această directivă a stabilit principiul unui acord unic autorizând băncile şi alte 
instituţii de credit să se stabilească în mod liber, cu sucursalele, şi să-şi ofere 
serviciile în întreaga Comunitate; ea conţine o listă de activităţi bancare care pot fi 
furnizate în toate statele membre, în măsura în care sunt acoperite de acest 
acord. În afară de exigenţele prevăzute de prima directivă din anul 1977, această 
directivă stabileşte nivelul capitalului minimal pentru bănci şi impune reguli 
prudenţiale privind, între altele, participările calificate, buna organizare 
administrativă şi contabilă şi procedurile adecvate de control intern. 
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Cele trei elemente-cheie ale acestei pieţe bancare unice sunt: 

– armonizarea legilor şi practicilor reglementând accesul la activitatea 
bancară, fondurile proprii cerute, atât pentru a face faţă riscurilor de 
credit, cât şi riscurilor de piaţă, limitarea marilor riscuri faţă de un acelaşi 
împrumutător individual sau faţă de acelaşi grup de clienţi legaţi, forma, 
conţinutul şi regulile de evaluare pentru conturile anuale şi consolidate, 
publicate de bănci; 

– controlul de către ţara de origine (“home country control”), întărit prin 
cooperarea între autorităţile naţionale de supraveghere, ceea ce 
înseamnă că o bancă ce-şi exercită activitatea în alte state membre este 
supusă controlului autorităţilor competente ale statului membru de 
origine, adică a ţării care a emis acordul unic şi unde se găseşte sediul 
său. În afară de aceasta, filialele instituţiilor de credit sunt supuse unei 
supravegheri pe o bază consolidată; 

– recunoaşterea mutuală de către autorităţile naţionale de supraveghere a 
reglementărilor de control în vigoare în ţara de origine a băncilor care 
operează pe teritoriul lor. Autorizaţia acordată la filiale de bănci, având 
sediul în afara Comunităţii, urmează, în principiu, aceleaşi reguli, 
respectând însă acordurile internaţionale la care Comunitatea a subscris. 
Statele membre pot însă să fie constrânse să suspende autorizaţia 
pentru aceste filiale, dacă ţările terţe respective nu acordă băncilor 
comunitare, care doresc să se stabilească pe teritoriul lor, tratamentul 
naţional sau un acces efectiv la piaţă. Totuşi, acest regim nu se va aplica 
statelor semnatare ale acordului OMC din anul 1997 privind serviciile 
financiare, care a suprimat condiţii de reciprocitate. Odată autorizată, 
filiala unei bănci, având sediul într-o ţară terţă, beneficiază de aceleaşi 
drepturi în cadrul Comunităţii, ca şi cele care au fost acordate băncilor 
comunitare. 

Pentru a se garanta egalitatea de concurenţă între toate băncile şi alte 
instituţii de credit în UE şi a se evita transferuri de sediu într-o ţară unde 
supravegherea ar fi mai puţin strictă, au fost adoptate măsurile următoare, care 
completează a doua directivă bancară: 

– reguli relative la elaborarea şi publicarea conturilor anuale şi a conturilor 
consolidate; 

– reguli privind armonizarea conceptului de “fonduri proprii”; definirea unei 
rate de solvabilitate; 

– reguli referitoare la supravegherea riscurilor de piaţă, asumate de 
instituţiile de credit; 

– reguli relative la prevenirea utilizării sistemelor bancare pentru facilitarea 
spălării banilor; 
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– reguli privind supravegherea instituţiilor de credit pe o bază consolidată; 

– reguli referitoare la limitarea riscurilor mari, asumate de instituţiile de 
credit; 

– reguli relative la sistemele de garantare a depozitelor. 

Majoritatea acestor măsuri sunt în vigoare de la 1 ianuarie 1993, cu 
excepţia a trei dintre ele: directiva privind riscurile mari, care a intrat în vigoare de 
la 1 ianuarie 1994, cea relativă la garantarea depozitelor, de la 1 iulie 1995, şi cea 
asupra regulilor referitoare la supravegherea riscurilor de piaţă, de la 1 ianuarie 
1996. Directiva 2000/12/CE codifică majoritatea directivelor relative la accesul la 
activitatea instituţiilor de credit şi exercitarea sa, regrupându-le într-un text unic. 

Puterile autorităţilor de supraveghere au fost întărite, ca urmare a adoptării 
directivei 95/26/CE. Această directivă, care vizează să modifice directivele 
77/780/CEE şi 89/646/CEE privind instituţiile de credit, se referă, de asemenea, în 
mod orizontal, la directive în domeniul altor întreprinderi financiare. 

În materie de plăţi transfrontaliere, Comisia a adoptat patru recomandări. 
Una se referă la transparenţa condiţiilor bancare pentru tranzacţiile financiare 
transfrontaliere şi vizează să amelioreze sistemele de plată, pentru a le face mai 
puţin lente, mai puţin scumpe şi mai fiabile. Alte două recomandări se referă, pe 
de o parte, la un cod european de bună conduită în materie de plată electronică 
şi, pe de altă parte, la relaţiile între titularii şi emiţătorii de carduri. Aceste din urmă 
recomandări au fost completate, în anul 1997, printr-o recomandare privind 
relaţiile între emiţători şi titulari, în operaţiunile efectuate prin instrumente de plată 
electronică. Prima recomandare a fost înlocuită printr-o directivă a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 27 ianuarie 1997 privind viramentele transfrontaliere 
(directiva 97/5/CE, publicată în Jurnalul Oficial L43 din 14 februarie 1997).  

Cea de-a patra recomandare este parţial amendată prin adoptarea directivei 
privind comerţul electronic şi prin recenta comunicare a Comisiei către Consiliul şi 
Parlamentul European privind comerţul electronic şi serviciile financiare. 

În ianuarie 2001, Comisia a lansat o reţea de reglementare extrajudiciară a 
litigiilor (FIN-NET) în sectorul serviciilor financiare. Această reţea vizează să ajute 
consumatorul serviciului să găsească o soluţie amiabilă la problema sa, atunci 
când prestatorul serviciului este stabilit într-o altă ţară membră. Această iniţiativă 
destinată să întărească încrederea clienţilor se înscrie în logica comunicării 
Comisiei privind o nouă strategie pentru servicii, ca urmare a Consiliului European 
de la Lisabona din martie 2000. 

Subsectorul de asigurări  

În ultimul deceniu, piaţa asigurărilor s-a caracterizat în ansamblul statelor 
membre prin creşterea susţinută a cifrei sale de afaceri, reflectând o cerere 
crescândă pentru acest tip de produse şi partea tot mai importantă deţinută de 
sectorul asigurărilor în dezvoltarea activităţilor economice. 
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Conform Tratatului CE, crearea unei pieţe unice interne a activităţilor de 
asigurare comportă un spaţiu fără frontiere interne, în care întreprinderile de 
asigurare pot să-şi exercite liber activităţile. 

Obiectivul activităţii comunitare în acest domeniu a fost dublu: pe de o 
parte, să permită tuturor cetăţenilor UE de a avea acces la gama cea mai largă de 
produse de asigurare oferite în Comunitate, garantându-le, totodată, protecţia 
juridică şi financiară necesară pentru o operaţie de asigurare şi, pe de altă parte, 
să garanteze că fiecare societate de asigurare agreată într-o ţară membră îşi va 
putea exercita activităţile în ansamblul Comunităţii, atât în ceea ce priveşte dreptul 
de stabilire, cât şi prestarea liberă de servicii. 

În vederea atingerii acestor obiective, UE a tratat în mod separat asigurarea 
de viaţă şi asigurarea alta decât cea de viaţă, pentru a ţine seama de 
specificitatea lor şi de rolul important pe care-l joacă asigurarea de viaţă pentru 
economisire. 

Asigurarea de viaţă  

Principalele dispoziţii legislative privind asigurarea de viaţă figurează în trei 
directive. 

În anul 1979, Consiliul a adoptat o primă directivă relativă la această 
categorie de asigurări, care a stabilit prevederile necesare pentru a facilita 
exercitarea efectivă a dreptului de stabilire, figurând în Tratatul de la Roma 
(directiva 79/267/CEE). 

A doua directivă privind asigurarea de viaţă (90/619/CEE) facilitează 
exercitarea efectivă a prestării libere a serviciilor de asigurare de viaţă. 

La 10 noiembrie 1992, Consiliul a adoptat a treia directivă privind asigurarea 
de viaţă, al cărei obiectiv este de a desăvârşi piaţa internă unică relativă la 
această activitate de asigurare, potrivit principiilor acordului administrativ unic şi 
controlului activităţilor întreprinderii de asigurare de către autorităţile statului 
membru unde se află sediul social al asiguratorului. 

Asigurări altele decât de viaţă 

Aceste asigurări sunt reglementate, de asemenea, prin trei directive. 

În anul 1973, Consiliul a adoptat directiva 73/239/CEE, care a creat cadrul 
juridic adecvat pentru realizarea libertăţii de stabilire în domeniul asigurărilor altele 
decât cele de viaţă. 

Exercitarea efectivă a prestării libere a serviciilor de asigurare, altele decât 
cele de viaţă, este prevăzută de directiva 88/357/CEE, care vizează ansamblul 
acestor servicii, inclusiv asigurările obligatorii. Unele ramuri sau operaţiuni sunt 
totuşi excluse de dispoziţiile acestei directive. 
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În sfârşit, a treia directivă (92/49/CEE) se ocupă de accesul la activitatea de 
asigurare, alta decât cea de viaţă, de exercitarea sa şi de controlul ei, conform 
principiului “ţării de origine”. 

Domenii specifice de asigurare 

Pe baza acestor trei mari directive destinate să asigure, atât dreptul de 
stabilire, cât şi prestarea liberă a serviciilor, Comunitatea a legiferat asigurarea 
obligatorie auto şi alte aspecte ale activităţii societăţilor de asigurare. 

Comunitatea a instituit un Comitet al asigurărilor, însărcinat să ajute 
Comisia în îndeplinirea atribuţiilor sale privind colaborarea cu autorităţile naţionale 
de control în acest domeniu. 

Aceste măsuri comunitare şi, în special, cea de-a treia directivă privind 
asigurările de viaţă şi altele decât cele de viaţă, au creat cadrul normativ pentru 
desăvârşirea pieţei interne unice în domeniul asigurărilor, instituind prestarea 
liberă a serviciilor în favoarea clienţilor, care beneficiază de o alegere mai largă la 
preţul cel mai bun, graţie unei concurenţe sporite. 

Subsectorul valorilor mobiliare  

Liberalizarea tranzacţiilor privind valorile mobiliare a devenit efectivă la        
1 ianuarie 1996, dată la care au intrat în vigoare două directive adoptate în cursul 
anului 1993. Aceste directive relative la “serviciile de investiţii” şi la “adecvarea 
fondurilor proprii” au permis realizarea dreptului de stabilire şi a prestării libere a 
serviciilor în acest domeniu. 

Abordarea adoptată pentru înfăptuirea pieţei unice a valorilor mobiliare este 
similară cu cea urmată pentru ansamblul serviciilor financiare. Ea se bazează pe 
trei principii: 

– armonizarea normelor fundamentale; 

– recunoaşterea mutuală de către autorităţile naţionale de supraveghere a 
controlului efectuat în ţara în care-şi are sediul societatea de valori 
mobiliare; 

– coordonarea autorităţilor de supraveghere de către ţara de origine. 

Primele iniţiative comunitare de reglementare a valorilor mobiliare datează 
de la începutul anilor '80, odată cu adoptarea a trei directive care stau la baza 
întrepătrunderii pieţelor valorilor mobiliare. Aceste directive se referă la 
coordonarea condiţiilor de admitere a valorilor mobiliare la cotarea oficială într-o 
bursă, la prospectul de admitere la bursă şi la raportul semestrial de publicat de 
societăţile cotate la bursă. Ele nu reprezintă decât un prim pas spre stabilirea unei 
veritabile pieţe unice, deoarece statele membre păstrau competenţa în materie de 
formalităţi şi de control de efectuat pentru admiterea unei valori mobiliare pe 
pieţele lor. 
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Principiul controlului în ţara de origine a fost introdus, pentru prima dată, în 
acest domeniu, printr-o directivă ce armonizează reglementările existente privind 
unele organisme de plasament colectiv al valorilor mobiliare. Introducerea acestui 
principiu a condus la modificarea directivei privind prospectul de admitere la 
bursă, în sensul că prospectele aprobate de un stat membru trebuie recunoscute 
mutual în celelalte ţări membre. 

Prin directiva “servicii de investiţii”, întreprinderile de servicii nebancare sunt 
autorizate să-şi exercite funcţiile în toate statele membre, în cazul în care au 
obţinut un acord în statul membru de origine. Această recunoaştere reciprocă a 
autorizaţiilor de funcţionare a primit denumirea de “paşaport european”.  

Respectarea prevederilor directivei “adecvarea fondurilor proprii”, care 
fixează capitalul iniţial minimal necesar la constituirea unei întreprinderi de 
investiţii, constituie o condiţie prealabilă pentru atribuirea unui astfel de “paşaport 
european”. 

În martie 1997 a fost adoptată directiva 97/9/CE, potrivit căreia statelor 
membre li se recomandă să creeze un sistem de indemnizaţie a investitorilor 
(sistem comparabil cu sistemul de garantare a depozitelor în subsectorul bancar). 

La 15 februarie 2001, Alexandre Lamfalussy a prezentat raportul final al 
Comitetului pentru reglementarea pieţelor europene a valorilor mobiliare, denumit 
şi “Comitetul înţelepţilor”. În acest raport sunt examinate disfuncţionalităţile şi 
lacunele acestei reglementări, apreciindu-se că reglementarea pieţei financiare 
europene nu este armonizată, este prea lentă, prea rigidă şi prost adaptată 
nevoilor. În afară de aceasta se arată că legislaţia actuală este prea complexă şi 
prost aplicată. De aceea, Comitetul propune o reformă legislativă la patru niveluri: 

– la nivelul 1 privind principiile-cadru, a căror adoptare va trebui precedată 
de consultarea de către Comisie a tuturor părţilor interesate; 

– la nivelul 2 prevăzând munca în reţea a autorităţilor naţionale de 
reglementare a Comisiei şi a unui nou comitet al valorilor mobiliare, 
pentru a pune în aplicare principiile-cadru; 

– la nivelul 3 privind cooperarea autorităţilor naţionale de reglementare 
pentru a garanta transpunerea coerentă în legislaţiile naţionale a textelor 
de la nivelurile 1 şi 2; 

– la nivelul 4 privind un control riguros, efectuat de Comisie, al aplicării 
textelor adoptate.  

Consiliul European de la Stockholm (23-24 martie 2001) a adoptat o 
rezoluţie (2001/C138/01) privind o reglementare mai eficientă a pieţei valorilor 
mobiliare. Această rezoluţie prevede realizarea unei pieţe integrate a valorilor 
mobiliare, până la sfârşitul anului 2003, pe baza propunerilor Comitetului 
Înţelepţilor. 
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Serviciile de telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei  
Piaţa serviciilor de telecomunicaţii a UE a fost evaluată la 183 miliarde de 

euro în anul 1999, aceasta figurând printre pieţele cele mai importante din lume, 
alături de piaţa S.U.A., a cărei valoare a fost estimată la 189 miliarde de euro. 
Expansiunea rapidă a sectorului, într-un ritm de 10,3%, în anul 1999, se 
datorează într-o largă măsură dezvoltării de noi servicii, în special serviciile mobile 
(31,5%), Internetul şi serviciile de linie – “on-line” (38,1%), precum şi liberalizării 
pieţei. 

În cadrul UE, principalele pieţe de telecomunicaţii sunt Germania (22,6%), 
Anglia (16,5%), Franţa (15,3%) şi Italia (14,3%). 

Din anul 1990 se înregistrează un număr fără precedent de fuziuni 
implicând furnizori din UE de servicii fixe şi mobile. În anul 1999 au avut loc 25 de 
fuziuni în sectorul de telecomunicaţii al Comunităţii faţă de 23, în anul 1998, şi 12, 
în anul 1997. Scopul concentrării furnizorilor de servicii este de a exploata 
economiile de scară în prestarea de servicii telefonice şi alte servicii conexe. 

De la 1 ianuarie 1998, infrastructura şi serviciile de telecomunicaţii au fost 
deschise concurenţei depline, în mare parte, ca urmare a angajamentelor 
asumate de UE, conform celui de-al patrulea Protocol la Acordul general privind 
comerţul cu servicii. La începutul anului 2000, un număr de 14 state membre şi-au 
liberalizat complet piaţa de telecomunicaţii, iar Grecia şi-a liberalizat piaţa la 31 
decembrie 2000. 

Liberalizarea pieţei de telecomunicaţii este de natură să stimuleze creşterea 
economică şi este utilă pentru consumatori, care beneficiază de preţuri mai 
scăzute. 

Măsurile de liberalizare a pieţei de telecomunicaţii au fost extinse la toţi 
operatorii străini; accesul la pieţe şi acordarea tratamentului naţional au făcut 
obiectul unor limitări minore. În consecinţă, cadrul de reglementare aplicat 
cetăţenilor UE este aproape integral aplicabil furnizorilor străini. 

Interesul utilizatorilor şi consumatorilor s-a aflat în centrul procesului de 
liberalizare. Cadrul reglementar al UE impune asigurarea unui serviciu universal, 
care să permită statelor membre oferirea către utilizatori a unui ansamblu minim 
de servicii de calitate şi la preţuri abordabile. 

Liberalizarea a antrenat importante reduceri ale tarifelor, care conduc la 
convergenţa între preţul apelurilor şi costul lor real. S-au diminuat mult tarifele, în 
special pentru comunicările internaţionale şi interzonale. 

Actualul cadru juridic al UE garantează concurenţa, armonizează condiţiile 
de acces la reţele şi de interconexiune şi protejează consumatorii. Acesta 
evoluează în cadrul unui regim dublu, cuprinzând o reglementare proprie 
sectorului şi aplicarea regulilor concurenţei. În timp ce regulile proprii sectorului au 
fost elaborate conform prevederilor articolului 95 al Tratatului CE, facilitând 
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tranziţia de la un monopol public la o structură de piaţă concurenţială, regulile de 
concurenţă se inspiră din aplicarea articolelor 81 şi 82 ale acestui Tratat, precum 
şi din aplicarea reglementării relative la fuziuni. 

Evoluţia viitoare a cadrului reglementar ar trebui să se caracterizeze printr-o 
aplicare mai largă a regulilor de concurenţă şi printr-o abrogare progresivă a 
reglementărilor proprii sectorului (dereglementare). 

La nivelul UE au fost adoptate mai multe măsuri în favoarea societăţii 
informaţionale: liberalizarea telecomunicaţiilor, crearea unui cadru coerent pentru 
comerţul electronic (banii electronici, contractele electronice, semnătura 
electronică etc.) şi sprijinul acordat industriei şi activităţilor de cercetare-
dezvoltare.  

În decembrie 1999, Comisia Europeană a propus iniţiativa “Europa-e” 
pentru a stimula dezvoltarea Internetului şi a noii economii bazate pe cunoştinţe 
(“digital economy”), precum şi pentru a permite tuturor cetăţenilor să participe la 
societatea informaţională. La Consiliul European de la Lisabona din 23-24 martie 
2000, şefii de state şi guverne din UE şi-au fixat obiectivul ambiţios de a face din 
Comunitate o economie bazată pe cunoştinţe, competitivă şi dinamică. La 
Consiliul European de la Feira (19-20 iunie 2000) a fost adoptat un plan de 
acţiune definind măsurile necesare pentru ca obiectivele-cheie ale “Europei-e” să 
fie atinse la finele anului 2002, şi anume: 

– un Internet mai puţin scump, mai rapid şi mai sigur; 

– investiţii în oameni şi în competenţe; 

– stimularea utilizării Internetului. 

Pentru atingerea acestor obiective, se acţionează în următoarele direcţii: 

– intensificarea concurenţei pe reţeaua locală de telecomunicaţii, ceea ce 
antrenează o scădere a tarifelor de acces la Internet şi stimulează 
ofertele de acces rapid la acesta la un preţ abordabil; 

– întărirea securităţii şi confidenţialităţii pe Internet, prin recurgerea la 
carduri inteligente, la semnăturile electronice şi la criptaj şi printr-o 
ameliorare a luptei contra delicvenţei informatice; 

– crearea unei reţele de comunicaţii transeuropene cu un debit foarte 
ridicat, care va lega institutele de cercetare şi universităţile, precum şi, în 
mod progresiv, şcolile; 

– formarea tuturor tinerilor europeni privind noile tehnologii şi Internetul şi 
dezvoltarea de metode de învăţământ adaptate realităţilor societăţii 
informaţionale; 

– dezvoltarea de noi forme de muncă, cum ar fi telemunca, şi facilitarea 
accesului la formarea permanentă privind noile tehnologii; 
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– asigurarea participării tuturor la economia bazată pe cunoştinţe, ţinând 
seama, în special, de populaţiile dezavantajate sub raport social sau 
având nevoi specifice, cum sunt vârstnicii şi handicapaţii; 

– accelerarea dezvoltării comerţului electronic, prin adoptarea rapidă a 
unei legislaţii comune, care să întărească încrederea consumatorilor; 

– oferirea către cetăţeni a unui acces în linie (“on-line”) la administraţiile 
publice şi lărgirea gamei serviciilor publice disponibile în linie; 

– ameliorarea ofertei de îngrijire a sănătăţii în linie; 

– dezvoltarea conţinuturilor multimedia europene, valorificând pe Internet 
informaţii ale sectorului public şi întărind prezenţa limbilor europene pe 
Internet; 

– accelerarea dezvoltării sistemelor de transport “inteligente”, pentru a 
asigura soluţii noi problemelor de siguranţă, de aglomerare şi de poluare. 

Planul de acţiune prevede termene scurte pentru punerea sa în aplicare, şi 
anume: 

a) la finele anului 2001 

– dotarea tuturor şcolilor cu computere multimedia şi conectarea lor la 
Internet; 

– acces pe Internet la toate tranzacţiile de bază cu Comisia Europeană 
(finanţare, contracte de cercetare, recrutare de personal, achiziţii 
publice). 

b) la finele anului 2002 

– formarea tuturor elevilor privind noile tehnologii şi Internetul, până la 
terminarea şcolii; 

– oferirea posibilităţii forţei de muncă de a dobândi o cultură şi competenţă 
privind tehnologia informaţiei prin învăţare de-a lungul întregii vieţi; 

– publicarea de norme pentru a face accesibile produsele tehnologiei 
informaţiei pentru persoane având nevoi speciale, pentru a permite 
participarea tuturor cetăţenilor la societatea informaţională. 

Măsurile prevăzute de planul de acţiune “Europa-e” sunt puse în aplicare de 
Comisia Europeană, care va folosi în acest scop resursele comunitare existente 
(fonduri structurale, diferite programe având tangenţă cu obiectivele acestui plan 
etc.) şi, dacă este necesar, împreună cu celelalte instituţii ale UE, statele membre, 
sectorul privat, asociaţiile şi partenerii sociali. 
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Serviciile de transport  
Industria transporturilor ocupă un loc important în Comunitate. Acest sector 

deţine 7% din PNB comunitar, 7% din numărul angajaţilor, 40% din investiţiile 
făcute de statele membre şi 30% din consumul energetic al UE. Cererea de 
transport, în special traficul intracomunitar, a cunoscut, în cursul ultimilor 20 de 
ani, o creştere aproape neîntreruptă (2,3% pentru bunuri şi 3,1% pentru pasageri). 

Secţiunea a V-a referitoare la transport din Tratatul privind instituirea 
Comunităţii Europene, secţiune care nu este aplicabilă transporturilor aeriene şi 
maritime, prevede o politică comună în materie de transport. În vederea definirii 
acestei politici, Consiliul stabileşte prin tratat: 

• reguli comune, aplicabile la transportul internaţional spre sau din teritoriul 
unui stat membru sau trecând prin teritoriul unuia sau mai multor state 
membre; 

• condiţiile în care transportatorii nerezidenţi pot să efectueze servicii de 
transport în cadrul unui stat membru; 

• măsuri pentru îmbunătăţirea siguranţei transportului; 

• alte dispoziţii pertinente (Art. 71, fost Art. 75, din versiunea consolidată a 
Tratatului instituind Comunitatea Europeană). 

Această secţiune prevede, printre altele, şi următoarele dispoziţii: 

• ajutoarele vor fi compatibile cu prevederile Tratatului, dacă răspund 
necesităţilor de coordonare a transportului sau dacă reprezintă 
rambursarea pentru îndeplinirea unor obligaţii inerente în conceptul unui 
serviciu public; 

• nediscriminarea în cazul transportului în cadrul Comunităţii; 

• interzicerea impunerii de către un stat membru, în ceea ce priveşte 
operaţiile de transport din cadrul Comunităţii, de tarife şi condiţii 
implicând orice element de sprijin sau de protecţie în interesul uneia sau 
mai multor întreprinderi sau industrii, în afară de cazul în care este 
autorizată de Comisie. Examinând astfel de tarife şi condiţii, Comisia va 
ţine cont de cerinţele unei politici economice regionale pertinente, de 
nevoile zonelor subdezvoltate şi problemele zonelor afectate în mod 
serios de circumstanţe politice, pe de o parte, şi de efectele unor astfel 
de tarife şi condiţii asupra concurenţei între diferite moduri de transport, 
pe de altă parte. 

• Consiliul poate să elaboreze prevederi corespunzătoare privind 
transporturile maritime şi aeriene. 

Piaţa internă unică a serviciilor de transport a început să se dezvolte după 
adoptarea Actului unic, intrat în vigoare la 1 iulie 1987, şi după derularea mai 
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multor afaceri judiciare. Crearea pieţei unice marchează un moment de cotitură în 
politica comună a transporturilor, întrucât măsurile pe care le implică (suprimarea 
frontierelor, măsuri de liberalizare, inclusiv liberalizarea cabotajului etc.) permit să 
se răspundă cererii crescânde în domeniul transporturilor şi să se combată astfel 
problemele de congestie şi de saturaţie legate de această creştere. 

Liberalizarea transporturilor a ţinut însă seama de diferite constrângeri: 

• o constrângere socială, pentru a evita ca prestarea liberă de servicii de 
transport să conducă la deturnarea regulilor naţionale cele mai exigente. 
De aceea, liberalizarea prestării acestor servicii a fost însoţită de o 
armonizare a condiţiilor sociale şi a regulilor de exercitare a activităţilor şi 
a calificărilor; 

• o constrângere economică, pentru a evita ca investiţiile în infrastructuri 
să nu fie exploatate de transportatori care nu participă la finanţarea lor 
(lucru care priveşte în special transportul rutier); 

• o constrângere de securitate a legăturilor, pentru a evita ca introducerea 
unor factori de concurenţă să nu pună în cauză continuitatea relaţiilor de 
transport între zone periferice (insulare) şi zonele centrale (continentale). 

Liberalizarea activităţilor de transport a fost adaptată la specificitatea 
fiecărui mod de transport; pentru toate modurile de transport obiectivul era de a 
trece de la prestarea de servicii de transport internaţionale (între două state 
membre) la cabotaj (transportul într-un alt stat membru). 

Politica transporturilor a vizat între altele, trei obiective fundamentale: 

• ameliorarea calităţii transportului, prin punerea la punct de sisteme de 
transport integrate, exploatând tehnologii avansate, care contribuie, de 
asemenea, la atingerea obiectivelor privind protecţia mediului şi 
securitatea; 

• îmbunătăţirea funcţionării pieţei unice, pentru a promova servicii de 
transport eficace şi comune, garantând alegerea utilizatorilor şi păstrând 
normele sociale (aplicarea strictă a regulilor relative la concurenţă şi 
ajutorul de stat, desăvârşirea liberalizării transporturilor, eliminarea unor 
supracapacităţi structurale, ameliorarea condiţiilor de lucru în transporturi 
etc.); 

• dezvoltarea dimensiunii externe, îmbunătăţind calitatea legăturilor de 
transport între UE şi ţările terţe şi favorizând accesul întreprinderilor 
Comunităţii pe pieţele de transport din alte părţi ale lumii. 

Parlamentul European, în rezoluţia sa, nr. 2000/2171 (COS), privind 
lărgirea, a chemat ţările candidate la aderare să creeze, cât mai curând posibil, o 
structură administrativă efectivă care să permită aplicarea reală a acquis-ului 
comunitar în materie de transporturi (prevederile tehnice, fiscale, sociale, 
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ecologice şi de siguranţă) şi monitorizarea aplicării lor. Perioadele de tranziţie şi 
derogările - în caz că sunt necesare - ar trebui să fie scurte, definite clar şi 
justificate. Se arată că nu ar trebui permise perioade de tranziţie în cazul 
standardelor de siguranţă şi ecologice. O atenţie deosebită ar trebui acordată 
aranjamentelor de twinning, prin care un personal experimentat poate fi pus la 
dispoziţia ţărilor candidate. 

De asemenea, Parlamentul European subliniază necesitatea terminării şi 
extinderii reţelelor de transport transeuropene, prin care ar trebui ajutate ţările 
candidate să se echipeze cu o infrastructură modernă de transport.  

Transportul rutier de bunuri  

De la 1 ianuarie 1993, un transportator stabilit într-un stat membru poate să 
transporte liber bunuri către un alt stat membru. Până la această dată, o astfel de 
operaţie trebuia autorizată, fie în baza acordurilor bilaterale, fie în baza unor 
contingente comunitare. De la data de mai sus, această activitate este asigurată 
prin respectarea de către întreprinderile de transport de condiţii calitative, ceea ce 
le permite să primească o licenţă comunitară de transport. 

Totuşi, această activitate transnaţională de transport nu trebuie să conducă 
la perturbări grave ale pieţelor de transport. De aceea, Consiliul a stabilit un 
sistem de supraveghere, care poate conduce la adoptarea de măsuri de 
salvgardare a pieţelor perturbate. În condiţiile unei pieţe unice, o întreprindere de 
transport trebuie să aibă posibilitatea de a face transporturi şi într-un alt stat 
membru (cabotaj). Perspectiva cabotajului a generat temeri privind distorsionarea 
concurenţei. De aceea, cabotajul a fost liberalizat în etape tranzitorii, prin 
contingente comunitare progresive, începând de la 1 iulie 1990. Intrarea definitivă 
în vigoare a regimului de cabotaj a fost fixată la 1 iulie 1998. Liberalizarea 
cabotajului a fost însoţită de măsuri de aplicare a taxelor pentru autostrăzi, pentru 
a permite taxarea utilizării infrastructurilor, asigurându-se însă ca această taxare 
să se facă pe o bază nediscriminatorie. 

S-a exprimat preocuparea că lărgirea spre est a UE ar putea avea implicaţii 
serioase asupra transportului rutier de bunuri. Se estimează că volumul 
transporturilor între UE şi statele din Europa Centrală şi de Est ar putea să se 
dubleze sau să se tripleze în următorii 15 ani, ceea ce reflectă potenţialul de 
creştere a comerţului reciproc. Pe de altă parte, se apreciază că ar exista pericolul 
înrăutăţirii situaţiei competitive a industriei comunitare a transporturilor, în special 
din cauza disparităţii în ceea ce priveşte salariile şi costurile sociale între ţările din 
Europa Centrală şi de Est şi cele din UE. 

În scopul contracarării impactului negativ al lărgirii UE spre est, Comitetul 
Regiunilor din cadrul Comunităţii a sugerat ca, iniţial, să se stabilească un 
contingent pentru călătoriile între statele din Europa Centrală şi de Est şi UE, 
contingent care să se mărească progresiv. După accesiunea deplină sau în timp 
de 3-5 ani după accesiune ar trebui să se introducă gradual cabotajul cu bunuri 
pentru transportul intern în alte state membre. Numai atunci ar trebui introdusă pe 
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deplin libertatea de a furniza servicii (Official Journal of European Communities, 
C148 din 18 mai 2001, pagina 20). 

În rezoluţia sa nr. 2000/2117 (COS), Parlamentul European a solicitat 
Comisia ca, în primul rând, să asigure ca, în transportul rutier de bunuri, noile 
state membre să aplice în mod real legislaţia Comunităţii în domeniul forţei de 
muncă, social şi fiscal şi, în al doilea rând, să prezinte Parlamentului şi Consiliului 
propuneri privind prevenirea distorsionării pieţei în UE şi ţările candidate, din 
cauza diferenţelor de costuri salariale şi nesalariale (perioada de tranziţie, 
abordarea graduală). 

Totodată, Parlamentul European subliniază că scopul politicii paneuropene 
de transport trebuie să fie transferarea traficului cu mărfuri spre calea ferată, care 
este un mijloc de transport mai ecologic. 

Transportul rutier de pasageri  

Dacă transportul de pasageri între ţările membre se putea face cu relativ 
puţine constrângeri, în schimb, transportul într-un stat membru, efectuat de o 
întreprindere a unui alt stat membru nu era prevăzut de reglementarea 
comunitară. 

Potrivit principiului prestării libere a transportului şi ca urmare a anulării 
reglementării CEE nr. 2454/92 de către Curtea de Justiţie, Consiliul a adoptat o 
nouă reglementare privind cabotajul. Această reglementare defineşte diferitele 
tipuri de transport de pasageri, susceptibile de a realiza operaţii de cabotaj şi 
stabileşte liberalizarea serviciilor regulate specializate şi ocazionale, precum şi a 
altor servicii regulate începând din iunie 1999. 

Pentru a armoniza condiţiile de concurenţă în domeniul transportului rutier 
de bunuri şi de persoane, Comunitatea a adoptat, începând din anii '70, dispoziţii 
vizând armonizarea condiţiilor de acces la profesia de transportator în domeniul 
transporturilor naţionale şi internaţionale şi favorizarea exercitării efective a 
libertăţii de stabilire a acestor transportatori. Într-un efort de simplificare şi de 
transparenţă a dreptului comunitar, Consiliul a adoptat o directivă care codifică 
aceste măsuri. 

Pentru a ameliora securitatea rutieră, Comunitatea a adoptat, de asemenea, 
şi continuă să adopte un anumit număr de măsuri. 

Transportul feroviar 

Politica UE în domeniul transportului feroviar vizează adaptarea căilor ferate 
comunitare la exigenţele pieţei unice şi sporirea eficacităţii lor. În acest scop, UE a 
instituit, pe de o parte, o “licenţă de exploatare”, în vederea uniformizării dreptului 
de acces la infrastructuri şi, pe de altă parte, un sistem ce asigură o alocaţie 
nediscriminatorie a capacităţilor de infrastructură şi plata de către utilizatori a 
totalităţii costurilor reale a echipamentelor pe care le folosesc.  
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În cartea sa albă, din iulie 1996, Comisia a definit o strategie pentru 
revitalizarea căilor ferate comunitare, în special prin însănătoşirea situaţiei lor 
financiare, prin asigurarea libertăţii de acces la ansamblul traficului şi a serviciilor 
publice şi prin promovarea integrării sistemelor naţionale şi a aspectelor sociale. 
De asemenea, Comisia a legiferat în domeniul asigurării securităţii transportului 
bunurilor periculoase pe calea ferată.  

Prin rezoluţia sa nr. 2000/2171 (COS), Parlamentul European solicită 
Comisia, statele membre şi ţările candidate să acorde o atenţie mai mare 
transportului feroviar în Europa, ca o parte a politicii de transport, favorabilă 
protejării mediului. Se arată că UE şi ţările candidate ar trebui să facă tot posibilul 
pentru a asigura ca infrastructura feroviară existentă în ţările candidate să fie 
utilizată în mod corespunzător şi dezvoltată astfel încât căile ferate să poată 
supravieţui într-o piaţă internă europeană mai largă. Înainte de toate, o atenţie 
deosebită ar trebui acordată interoperabilităţii reţelei de căi ferate. Este necesară 
restructurarea societăţilor de căi ferate, în acele ţări în care acest lucru nu a avut 
încă loc, şi asigurarea unui acces nediscriminatoriu la infrastructură. 

Transportul fluvial  

De la 1 ianuarie 1993, transportul fluvial putea beneficia de liberalizarea 
cabotajului, suprimându-se restricţiile care împiedicau alegerea liberă a 
transportatorului de către întreprinderile utilizatoare. Piaţa s-a liberalizat complet 
de la 1 ianuarie 2000. 

Parlamentul European a recomandat ca navigaţia fluvială să fie inclusă,  
într-o măsură mai mare, în coridoarele paneuropene de transport. Se relevă că, 
Dunărea, ca o importantă legătură între Europa de Nord şi de Vest şi Marea 
Neagră, şi alte căi fluviale de transport transfrontalier ar trebui integrate pe deplin, 
pe termen lung, în reţelele transeuropene de transport. 

Transportul maritim 

În iulie 1999, navele UE reprezentau cca 1/3 din tonajul mondial. Se 
constată însă un transfer crescând al navelor înregistrate în UE spre ţările de 
liberă înmatriculare. La 1 ianuarie 1999, din capacitatea totală de transport 
maritim a UE 66% era constituită din nave comerciale având pavilionul unei ţări 
terţe, faţă de 61%, în anul 1997. Atât la nivel european, cât şi la nivel mondial, 
Grecia este de departe ţara care a recurs cel mai mult la regimul de liberă 
înmatriculare, navele sale reprezentând 73% din flota înmatriculată în Cipru şi 
56% din flota înmatriculată în Malta; numeroase nave greceşti sunt înmatriculate 
în Panama, Liberia şi Bahamas. 

Priorităţile politicii maritime comune a UE sunt: securitatea, asigurarea de 
pieţe deschise şi ameliorarea competitivităţii. 

O serie de patru reglementări adoptate în anul 1986 au constituit cadrul 
juridic iniţial al politicii maritime comune a UE (Reglementările Consiliului nr. 
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4055/86, 4056/86, 4057/86 şi 4058/86). Aceste texte prevăd implementarea 
principiului prestării libere de servicii, enunţă regulile de concurenţă aplicabile 
transportului maritim, autorizează măsuri vizând neutralizarea politicilor neloiale în 
materie de preţuri, aplicate de armatori din ţări terţe şi stipulează o acţiune 
coordonată destinată să menţină accesul liber la comerţul maritim. 

De la 1 ianuarie 1993 s-a procedat la o liberalizare treptată a cabotajului 
maritim, potrivit etapelor stabilite în anul 1992. Reglementarea nr. 3577/92 a 
Consiliului prevede o liberalizare progresivă a cabotajului în Franţa, Italia, Grecia, 
Portugalia şi Spania, până la 1 ianuarie 1999. În prezent, Grecia beneficiază, 
până în anul 2004, de o ultimă excepţie de la liberalizarea cabotajului, an în care 
serviciile regulate de transport de pasageri şi serviciile, asigurate de navele cu mai 
puţin de 650 de tone brute, vor trebui să fie deschise altor operatori din UE. 

Cel de-al treilea raport al Comunităţii privind punerea în aplicare a 
Reglementărilor Consiliului nr. 3577/92, în perioada 1997-1999 a fost adoptat la 
24 februarie 2000. În virtutea dispoziţiilor acestei reglementări, Comisia a deferit 
Franţa la Curtea de Justiţie a UE, întrucât această ţară nu autorizează decât 
navele naţionale pentru transportul de bunuri între porturile franceze. 

În anii 1998 şi 1999, Comunitatea a revizuit regulile privind regimurile de 
securitate, de înmatriculare şi de formare a personalului maritim, în vederea 
armonizării lor cu normele internaţionale în vigoare (directivele nr. 98/18/CE, 
98/25/CE, 98/35/CE, 98/41/CE, 1999/35/CE a Consiliului şi Directiva nr. 
1999/19/CE a Comisiei). La 4 aprilie 2001, Parlamentul European şi Consiliul au 
adoptat Directiva 2001/25/CE privind nivelul minim de formare a marinarilor, care 
ameliorează Directiva nr. 98/35/CE. 

Regulile relative la aplicarea legislaţiei privind concurenţa la transporturile 
maritime datează din anul 1986 (Reglementarea Consiliului nr. 4056/86). Aceste 
reguli acordă o excepţie în bloc de la politica concurenţei, pentru unele practici ale 
conferinţelor maritime. O altă derogare în bloc a fost pusă în aplicare în anul 
1995, pentru o durată de 5 ani, şi vizează aplicarea articolului 81.3 a Tratatului CE 
la unele categorii de acorduri, decizii şi practici concertate între companii 
asigurând transportul maritim regulat (consorţii). Articolul 81.3 al Tratatului ce 
instituie Comunitatea Europeană prevede posibilitatea neaplicării interdicţiei unor 
măsuri anticoncurenţiale ale întreprinderilor, în anumite condiţii. Această derogare 
a fost prelungită.  

În anul 1998, Comisia a condamnat un număr de acorduri încheiate în 
cadrul Trans-Atlantic Conference Agreement (TACA) privind sistemul de fixare a 
preţurilor, care constituiau o limitare a concurenţei, incompatibilă cu articolul 81.1 
al Tratatului CE şi a aplicat o amendă de 273 mil. euro membrilor TACA pentru 
abuzul de poziţie dominantă.  

Reducerea considerabilă a numărului navelor sub pavilion naţional a 
determinat diferite state membre să lanseze programe de ajutor de stat pentru 
serviciile de transport maritim. În principiu, ajutorul de stat nu poate fi acordat 
decât navelor sub pavilion naţional şi nu poate fi pus în aplicare decât pentru a 
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prezerva ocuparea forţei de muncă în Comunitate, a menţine cunoştinţele în 
materie de viaţă maritimă şi a ameliora calificările. Degrevările fiscale sunt 
considerate ca un ajutor de stat şi ar trebui limitate la activităţile maritime. Cu titlu 
excepţional, ajutorul de stat destinat reducerii costurilor salariale poate fi 
considerat compatibil cu principiile pieţei comune, dacă reduce costurile şi povara 
fiscală impuse armatorilor şi marinarilor Comunităţii la niveluri comparabile cu cele 
care există în restul lumii. O altă abordare reglementară face apel la sistemul de 
“pavilion bis”, care permite conservarea pavilionului naţional şi mai multă supleţe 
pentru armarea navelor (posibilitatea de a folosi marinari de altă naţionalitate 
nebeneficiind de condiţiile de remunerare în vigoare în ţară). Mai multe state 
membre (Danemarca, Franţa, Germania, Italia, Spania) au adoptat sistemul 
“pavilionului bis”. 

Prin Rezoluţia nr. 2000/2171 (COS), Parlamentul European consideră că, în 
vederea creării celei mai mari flote din lume, ar trebui luate măsuri pentru 
promovarea atât a dezvoltării unei administraţii moderne a statului de pavilion, cât 
şi a controlului efectiv al statului de port. De asemenea, subliniază necesitatea 
aplicării celor mai înalte standarde posibile privind siguranţa şi protecţia mediului. 

Transporturile aeriene  

Uniunea Europeană a liberalizat progresiv transporturile aeriene 
intracomunitare, creând o veritabilă piaţă unică a acestor transporturi. Această 
liberalizare s-a efectuat în trei etape (1 ianuarie 1988, 1 noiembrie 1990 şi             
1 ianuarie 1993). 

Cel de-al treilea “pachet aerian” de liberalizare, intrat în vigoare cu începere 
de la 1 ianuarie 1993, a prevăzut în principal următoarele: 

– fixarea liberă a tarifelor (cu posibilitatea de intervenţie în cazul unui tarif 
de bază excesiv în raport cu costurile suportate sau în cazul unei 
tendinţe persistente de scădere a tarifelor aeriene); 

– acces total la legăturile internaţionale şi naţionale în interiorul UE, 
inclusiv legăturile între state, altele decât statele în care transportatorul 
este înregistrat (cu excepţia insulelor greceşti şi insulelor Azore); 

– autorizarea, fără excepţii, a cabotajului începând cu aprilie 1997 
(liberalizarea cabotajului s-a efectuat în cursul unei perioade de 
tranziţie); 

– modalităţile de aplicare a regulilor concurenţei la întreprinderile de 
transport aerian (excepţie de la aceste reguli făcând o anumită 
coordonare a orarelor, consultările asupra tarifelor, atribuirea de creneluri 
orare pentru aeroporturi, punerea în comun a sistemelor informatizate de 
rezervare, exploatarea în comun a noilor legături cu trafic redus); 

– libertatea totală de a crea o companie aeriană, pe baza unei licenţe 
unice de transport aerian, eliberate conform unor condiţii uniforme în 
întreaga Uniune Europeană. 
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Comunitatea a adoptat reglementări privind stabilirea de standarde comune 
de navigabilitate a aeronavelor, acceptarea reciprocă a licenţelor personalului 
pentru a exercita funcţiuni în aviaţia civilă, securitatea aeriană, piaţa asistenţei în 
escală etc. Piaţa unică comunitară în domeniul transportului aerian nu cuprinde 
numai UE, ci şi ţările participante la Acordul privind Spaţiul Economic European 
(Norvegia, Islanda şi Liechtenstein), urmând să includă şi ţările candidate la 
aderarea la UE, cu care s-a negociat un acord multilateral privind spaţiul aerian 
european comun. Acest acord prevede deschiderea reciprocă a pieţelor aeriene 
între ţările participante, preconizându-se intrarea sa în vigoare, înainte de 
aderarea la UE a ţărilor candidate. Ungaria a declarat însă că cererea UE de a se 
liberaliza aviaţia civilă înainte de lărgirea Comunităţii nu este justificată şi că nu-şi 
va deschide piaţa aeriană decât după aderarea la UE, solicitând o perioadă de 
tranziţie până în anul 2005. 

Liberalizarea transportului aerian în UE s-a dovedit benefică: concurenţii 
sunt în prezent mai numeroşi şi de anvergură mai mare, consumatorii dispun de 
servicii mai bune şi la preţuri mai scăzute. 

Insuficienţa şi costul ridicat al infrastructurilor aeroportuare şi aglomerarea 
spaţiului aerian sunt principalii factori care împiedică o întărire a concurenţei şi 
afectează competitivitatea sectorului serviciilor aeriene. 

Companiile aeriene europene sunt relativ fragile, pe plan financiar, în raport 
cu principalii concurenţi. În ultimii ani, Comisia UE a aplicat o singură dată o 
măsură de ajutor de stat, care a favorizat restructurarea şi privatizarea unui mare 
număr de companii de stat care exploatează linii internaţionale. Condiţiile legate 
de ajutor au fost riguros controlate, iar Comisia nu are intenţia de a autoriza un alt 
ajutor pentru restructurare. Se estimează că, în perioada 1990-1996, companiile 
care exploatează zboruri internaţionale au beneficiat de un ajutor de peste 9 
miliarde USD. 

Piaţa transporturilor aeriene între UE şi ţările terţe este reglementată de 
acorduri bilaterale, care limitează drepturile de trafic. 

Reţele transeuropene 

Tratatul instituind Comunitatea Europeană prevede că, în vederea atingerii 
obiectivelor privind realizarea unei pieţe unice şi întărirea coeziunii economice şi 
sociale, Comunitatea va contribui la crearea de reţele transeuropene în domeniul 
transporturilor, telecomunicaţiilor şi infrastructurilor energetice. În cadrul unui 
sistem de pieţe deschise şi competitive, Comunitatea va promova interconectarea 
şi interoperativitatea pieţelor naţionale, ca şi accesul la astfel de reţele. Se va ţine 
seama, în particular, de necesitatea de a lega insulele, regiunile fără litoral şi 
periferice de regiunile centrale ale Comunităţii (Art. 154). 

În decembrie 1992, Comisia a prezentat o carte albă privind dezvoltarea 
viitoare a politicii comune a transporturilor, în care se angajează, în special, să 
promoveze reţelele transeuropene de transport, favorizând legăturile statelor 
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membre (interconexiunea) şi interoperabilitatea între reţele respectând 
constrângerile legate de mediu. Această politică privind reţelele transeuropene are 
drept obiectiv global transformarea celor 15 reţele naţionale într-o singură reţea 
unică, de dimensiuni europene. 

La reuniunea europeană la nivel înalt de la Essen s-au selecţionat 14 
proiecte prioritare. Accentul s-a pus pe soluţiile de înlocuire a transportului rutier 
(80% din investiţii au fost destinate construcţiei de căi ferate şi 9% legăturilor de 
cale ferată-drumuri).  

Agenda 2000 a reafirmat necesitatea de a continua proiectele privind 
reţelele transeuropene şi a sugerat lărgirea ajutorului financiar pentru 
transporturile combinate şi pentru transporturile inteligente. Totodată, se 
subliniază importanţa acestor reţele în contextul procesului de lărgire a UE. Apare 
necesar ca, în reţelele transeuropene, să fie încorporate legături adiţionale cu 
ţările candidate la aderare. 

Comisia Europeană a adoptat, la 18 iulie 2001, un comunicat definind 
orientările politice ale viitoarei Cărţi albe privind politica comunitară a 
transporturilor, până în anul 2010. Principalele prevederi ale acestei Cărţi albe ar fi 
favorizarea dezvoltării căilor ferate, a transporturilor maritime şi fluviale, precum şi 
limitarea impactului creşterii transporturilor asupra mediului, iar cele mai 
importante inovaţii propuse: armonizarea taxelor asupra carburanţilor, posibilitatea 
finanţării încrucişate între căile ferate şi transportul rutier şi integrarea costurilor 
“externe” (ecologice sau sociale) în tarifele de acces la infrastructuri. 

Serviciile audiovizuale  
Serviciile audiovizuale (radiodifuziunea, emisiunile de televiziune, 

cinematograful) constituie un sector, a cărui pondere economică a crescut în 
decursul anilor şi a cărui miză socială şi culturală este importantă. 

Cu toate acestea, un timp îndelungat (până în anii ‘80), intervenţiile 
Comunităţii au rămas marginale în acest sector. În Tratatul de la Roma, din anul 
1957, nu s-a prevăzut o competenţă veritabilă a Comunităţii în politica 
audiovizualului. Această competenţă s-a dezvoltat însă în mod treptat. Odată cu 
Tratatul asupra UE, intrat în vigoare în anul 1993, sectorul audiovizual este 
menţionat în mod explicit în articolul 151 al Tratatului, instituind Comunitatea 
Europeană, care se referă la cultură: acţiunea Comunităţii poate “sprijini şi 
completa acţiunea statelor membre”, între altele, în domeniul “creaţiei artistice şi 
literare, inclusiv în sectorul audiovizual”. În afară de aceasta, “Comunitatea ţine 
cont de aspectele culturale în acţiunea sa privind alte dispoziţii ale prezentului 
tratat”. Această dispoziţie are implicaţii mai importante pentru producţia 
cinematografică şi de televiziune.  

În materie de audiovizual, acquis-ul comunitar constă în furnizarea şi 
circulaţia liberă a serviciilor audiovizuale în UE, precum şi în promovarea industriei 
audiovizuale proprii în piaţa internă unică.  
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Cadrul juridic al serviciilor de radiodifuziune televizuală pe piaţa internă este 
enunţat în Directiva “Televiziunea fără frontiere” (Directiva nr. 89/522/CE a 
Consiliului din 3 octombrie 1989, modificată de Parlamentul European şi Directiva 
nr. 97/36/CE a Consiliului din 30 iunie 1997). Adoptată în anul 1989, această 
directivă, care a fost revizuită în anul 1997, ţinând seama de evoluţia tehnologiei 
şi a pieţei, este foarte importantă, întrucât prevede, la nivel european, dispoziţii 
pentru a se asigura circulaţia liberă în Comunitate a emisiunilor de televiziune, 
emanând de la statele membre, spre a permite rezidenţilor din CE să aibă acces 
la toate programele CE, graţie tehnologiilor de retransmitere prin cablu şi prin 
satelit. Directiva “Televiziunea fără frontiere” prevede: 

– circulaţia liberă a programelor de televiziune între statele membre; 

– promovarea producţiei şi distribuţiei de opere audiovizuale europene 
(fixând o cotă minimă de difuzare pentru operele europene şi cele ale 
producătorilor independenţi); 

– normele de bază în domeniul publicităţii la televiziune; 

– protecţia minorilor şi dreptul la răspuns. 

Articolul 4 al acestei Directive stipulează că, de fiecare dată când acest 
lucru este realizabil, organismele de radiodifuziune televizuală ar trebui să rezerve 
operelor europene o proporţie majoritară din timpul lor de difuziune, exclusiv 
timpul consacrat informaţiilor, manifestărilor sportive, publicităţii şi serviciilor de 
teletext şi teleshoping. În acelaşi timp, articolul 5 al Directivei dispune ca aceste 
organisme să rezerve 10% din timpul lor de antenă sau din bugetul lor de 
programare operelor europene emanând de la producători independenţi. Aceste 
proporţii ar trebui să fie atinse progresiv, iar statelor membre li se recomandă să 
informeze Comisia asupra aplicării dispoziţiilor susmenţionate la fiecare 2 ani. 

Directiva “Televiziunea fără frontiere” va fi din nou revizuită până în anul 
2003, având în vedere dezvoltările tehnologice şi serviciile oferite de digitalizare. 

Protocolul privind sistemul public de radiodifuziune în statele membre, 
anexat la Tratatul de la Amsterdam, intrat în vigoare la 1 mai 1999, confirmă 
voinţa acestor state de a sublinia rolul serviciului public de radiodifuziune, care 
este direct legat de nevoile democratice, sociale şi culturale ale fiecărei societăţi şi 
de necesitatea de a prezerva pluralismul în domeniul mijloacelor de informare în 
masă. Se recunoaşte dreptul fiecărui stat membru de a-şi defini şi organiza 
serviciul public de radiodifuziune, în condiţiile pe care le consideră cele mai 
potrivite, atribuindu-i misiunile pe care le apreciază indicate pentru a răspunde 
interesului general. 

Tratatul nu afectează competenţa statelor membre de a finanţa serviciul 
public de radiodifuziune, în măsura în care această finanţare este destinată 
îndeplinirii misiunilor serviciului public pe care le definesc. Finanţarea în cauză nu 
trebuie să altereze condiţiile schimburilor şi concurenţei în Comunitate într-o 
măsură contrară interesului comun. 
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Programele MEDIA (“Măsuri pentru a încuraja dezvoltarea industriei 
audiovizuale”) constituie o componentă importantă a politicii audiovizuale a 
Comunităţii. Aceste programe prevăd dispoziţii vizând susţinerea industriei 
europene a filmului şi a programelor de televiziune, având drept scop să facă 
această industrie mai competitivă şi mai capabilă să satisfacă nevoile unui număr 
crescând de companii de televiziune. Primul program MEDIA I, creat pentru 
încurajarea dezvoltării industriei audiovizuale europene, a fost adoptat de Consiliu 
în decembrie 1990 şi a primit o dotare de 200 mil. ECU pentru o perioadă de cinci 
ani (1991-1995). Programul MEDIA II (1996-2000) a prevăzut 45 mil. ECU pentru 
formarea de profesionişti în sectorul audiovizual şi 265 mil. ECU pentru 
dezvoltarea de proiecte de producţie şi distribuţie de produse audiovizuale. 
Programul MEDIA Plus (2001-2005) prevede 50 mil. euro pentru formarea de 
specialişti în domeniul audiovizual şi 350 mil. euro pentru dezvoltarea şi distribuţia 
de lucrări audiovizuale europene. Acest program are în vedere, printre altele, 
sprijinirea distribuirii transnaţionale a filmelor şi a producţiilor audiovizuale 
europene. 

În cadrul Acordului General privind Comerţul cu Servicii (GATS), administrat 
de OMC, UE şi statele sale membre şi-au menţinut libertatea de acţiune în 
sectorul audiovizual, pentru a conserva diversitatea culturală şi lingvistică 
europeană. În cadrul GATS, UE şi statele sale membre nu şi-au asumat 
angajamente în domeniul serviciilor audiovizuale şi au exceptat acest domeniu de 
la aplicarea clauzei naţiunii celei mai favorizate, prevăzută de GATS. 



2. SITUAŢIA SERVICIILOR ÎN ROMÂNIA 
 

Locul sectorului servicii în economia românească postsocialistă a cunoscut 
o tendinţă de ameliorare. Ponderea serviciilor în PIB a crescut de la 25,5% în anul 
1989, la 45,4% în anul 2000 (dacă se includ şi construcţiile în sectorul servicii, 
ponderea acestui sector în PIB în anul 2000 reprezenta 50,2%). De asemenea, 
ponderea serviciilor în forţa de muncă ocupată a sporit de la 20% în anul 1989, la 
30,5% în anul 1997. 

Cu toate acestea, decalajele dintre ţara noastră şi majoritatea ţărilor 
europene, în ceea ce priveşte dezvoltarea serviciilor, s-au menţinut şi chiar s-au 
accentuat. România are o pondere mai mică a forţei de muncă ocupată în sectorul 
serviciilor şi a PIB obţinut în acest sector, atât faţă de UE, cât şi faţă de unele ţări 
din Europa Centrală şi de Est (serviciile în UE contribuie cu peste 2/3 la PIB şi la 
ocuparea forţei de muncă; în Ungaria, de exemplu, în anul 1996, ponderea 
serviciilor în forţa de muncă ocupată era de 59,1%, iar în PIB de 62,7%). 

În domeniul serviciilor, sectorul privat este deja dominant, revenindu-i, în 
anul 1999, cca 3/4 din valoarea adăugată în acest domeniu. 

Paralel cu privatizarea serviciilor, s-au întreprins măsuri de liberalizare a 
acestora. România asigură accesul liber şi nedescriminatoriu al băncilor străine 
pe piaţa sa, cu respectarea reglementărilor prudenţiale. De la 1 ianuarie 2003, 
ţara noastră va deschide pentru competiţie piaţa românească pentru telefonia fixă 
şi a deschis deja piaţa pentru telefonia mobilă celulară. 

România ocupă un loc foarte modest în comerţul mondial cu servicii. În anul 
1999, ponderea României în comerţul internaţional cu servicii a reprezentat numai 
cca 0,1%. Este însă de remarcat că, în unele subsectoare de servicii, România a 
deţinut un loc întrucâtva mai important pe plan mondial, situându-se printre primii 
20 furnizori sau importatori de servicii din lume. 

Astfel, în anul 1995, ţara noastră, cu un export de 137 mil. USD, a ocupat 
locul 16 în exportul mondial de servicii de construcţii, deţinând o pondere de 0,4% 
în acest export. În acelaşi an, ţara noastră, cu un export de 2 mil. USD, s-a situat 
pe locul al 20-lea pe plan mondial la exportul de servicii informatice şi de 
informare. În domeniul exportului de servicii personale, culturale şi recreative, 
România, cu un export de 40 mil. USD, s-a situat, în anul 1995, pe locul 17 în 
lume, deţinând o pondere de 0,4% în exportul mondial de astfel de servicii. 

În calitate de importatoare de servicii financiare, ţara noastră ocupa, în anul 
1995, locul al 20-lea în lume, efectuând un import de astfel de servicii în valoare 
de 72 mil. USD, ceea ce a reprezentat 0,4% din importul mondial de servicii 
financiare. În ceea ce priveşte importul de servicii personale, culturale şi 
recreative, România, cu un import de 25 mil. USD în anul 1995, a ocupat locul 19 
în lume, revenindu-i 0,2% din importul mondial de astfel de servicii. 
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În ansamblu, România este o ţară net importatoare de servicii, după cum 
rezultă din tabelul de mai jos, dar în cazul serviciilor de comunicaţii, construcţii, 
asigurări şi de servicii personale, culturale şi recreative a fost net exportatoare, cel 
puţin în anul 1995. 

Comerţul cu servicii al României 

- mil. USD - 

Categoria de servicii 1999* 2000* 
 Export Import Sold Export Import Sold 

Total servicii, din care: 1.367 1.786 - 419 1.754 1.992 - 238 
- servicii de transport 536 571 - 35 652 666 - 14 
- servicii de turism 252 402 - 150 359 420 - 61 
- alte servicii 579 813 - 234 743 906 - 163 

Notă: * Date provizorii. 

Sursa: Banca Naţională a României, Buletin lunar nr. 12/2000. 

O anomalie o constituie faptul că, ţara noastră este net importatoare de 
servicii turistice, deşi dispune de un important potenţial de dezvoltare în acest 
domeniu. De aceea, promovarea turismului în România constituie o prioritate 
naţională. 

Este de observat faptul că, în ultimii trei ani, deficitul balanţei externe a 
serviciilor s-a diminuat de la 654 mil. USD în anul 1997, la 238 mil. USD în anul 
2000. 

România dispune de posibilităţi considerabile pentru dezvoltarea serviciilor 
şi sporirea participării sale la comerţul internaţional cu servicii. Punerea în valoare 
a acestor posibilităţi ar permite transformarea României într-o ţară net 
exportatoare de servicii şi ar contribui la absorbţia în sectorul serviciilor a unei 
părţi a forţei de muncă disponibilizate, ca urmare a procesului de restructurare a 
economiei naţionale. 

România a participat activ la negocierea Acordului general privind comerţul 
cu servicii (GATS), în cadrul Rundei Uruguay, şi la negocierile care au avut loc 
privind comerţul cu servicii, după această Rundă. 

Ţara noastră şi-a adus contribuţia la convenirea textului GATS şi a anexelor 
sale şi a purtat negocieri bilaterale cu UE, SUA, Canada, Austria şi Elveţia privind 
stabilirea listei sale de angajamente specifice iniţiale, privind accesul pe piaţa 
românească a furnizorilor străini de servicii şi aplicarea faţă de aceştia a 
tratamentului naţional. 

Folosindu-se statutul României de ţară în tranziţie şi, în acelaşi timp, de ţară 
în curs de dezvoltare, s-a obţinut ca lista de angajamente specifice iniţiale a ţării 
noastre să cuprindă un număr mai restrâns de subsectoare de servicii şi să 
prevadă angajamente mai reduse decât cele ale ţărilor dezvoltate. 
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În lista de angajamente specifice iniţiale ale României nu au fost incluse 
serviciile la care urmau să se adopte legislaţii conforme cu cerinţele unei economii 
de piaţă (serviciile de educaţie, sănătate, cercetare-dezvoltare, publicitate etc.) şi 
serviciile la care exista “de facto” un monopol de stat sau se preconiza la acea 
dată instituirea “de jure” a unui astfel de monopol (transporturile feroviare, 
serviciile poştale, telecomunicaţiile de bază – telefonia vocală, telegraful şi telexul, 
comercializarea armamentului, a muniţiilor, a explozibililor, a stupefiantelor şi a 
medicamentelor care conţin astfel de substanţe, a produselor de tutun pentru 
ţigarete, a alcoolului şi a băuturilor alcoolice distilate). 

În faza finală a negocierilor, ţara noastră a retras ofertele sale de 
angajamente specifice iniţiale, privind transporturile maritime şi serviciile 
audiovizuale, întrucât în aceste două domenii nu s-a putut ajunge la un acord în 
cadrul Rundei Uruguay, convenindu-se ca negocierile în domeniile respective să 
fie reluate după încheierea Rundei. 

Angajamentele specifice iniţiale ale ţării noastre s-au înscris în prevederile 
legislaţiei în vigoare la data negocierilor. Aceste angajamente implică, de fapt, 
numai obligaţia de a nu înrăutăţi regimul, aplicat în momentul negocierilor, faţă de 
furnizorii străini de servicii şi serviciile pe care le livrează, în cazul serviciilor 
figurând pe lista de angajamente a României. În consecinţă, aplicarea 
angajamentelor specifice, asumate de România în cadrul GATS, nu a presupus 
modificarea legislaţiei în vigoare la data negocierilor. 

Este de remarcat că o serie de cereri ale partenerilor de negociere nu au 
putut fi satisfăcute, din cauza absenţei legislaţiei adecvate în momentul 
negocierilor (cererile UE, Elveţiei şi SUA privind liberalizarea serviciilor juridice, 
solicitările SUA şi UE vizând asumarea de angajamente relative la serviciile de 
expertiză contabilă, audit, consultanţă fiscală etc.). 

Lista de angajamente specifice iniţiale ale României cuprinde, în afară de 
angajamentele privind diferite categorii de servicii, aşa-numitele angajamente 
orizontale, care se aplică tuturor serviciilor incluse în această listă. Aceste 
angajamente orizontale prevăd anumite limitări cu caracter general, privind 
prezenţa comercială în România a persoanelor juridice şi fizice străine, furnizoare 
de servicii (dreptul de proprietate asupra pământului, participarea la administrarea 
şi auditul societăţilor comerciale, participarea investitorilor străini la privatizarea 
societăţilor comerciale, intrarea şi şederea temporară în România numai a 
persoanelor fizice, folosite în posturi de conducere şi de experţi, pentru realizarea 
investiţiilor străine în România în domeniul serviciilor). 

În afară de angajamentele luate cu prilejul negocierii GATS, România şi-a 
asumat angajamente suplimentare în cadrul negocierilor sectoriale, privind 
comerţul cu servicii, care au avut loc după Runda Uruguay. Astfel, în cadrul 
negocierilor relative la telecomunicaţiile de bază, ţara noastră şi-a luat 
angajamente importante de liberalizare în acest sector, corelate cu angajamentele 
similare, prevăzute în Acordul de Asociere a României la UE, iar în cursul 
negocierilor privind serviciile financiare a completat angajamentele sale în 
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domeniul bancar şi al asigurărilor, cu angajamente privind serviciile de valori 
mobiliare, domeniu în care s-a adoptat o legislaţie naţională, după încheierea 
Rundei Uruguay. 

În prezent, România participă la noua rundă de negocieri privind comerţul 
cu servicii, lansată în cadrul OMC în anul 2000, concertându-şi poziţia cu cea a 
UE, în perspectiva aderării la această Uniune. 



3. STADIUL ADOPTĂRII DE CĂTRE ROMÂNIA 
A ACQUIS-ULUI COMUNITAR 
ÎN DOMENIUL SERVICIILOR 

Privire de ansamblu 
România a realizat progrese importante în domeniul armonizării legislaţiei 

sale cu acquis-ul comunitar privind serviciile. Raportul Comisiei Europene pe anul 
2000 privind progresele României pe calea aderării la UE remarca faptul că 
legislaţia bancară a ţării noastre a atins, în general, un grad înalt de 
compatibilitate cu acquis-ul comunitar. Astfel, România nu aplică restricţii privind 
stabilirea de bănci străine, în afară de respectarea cerinţelor prudenţiale normale. 

Acelaşi raport apreciază că Legea nr. 32 din 3 aprilie 2000, privind 
societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, este, într-o largă măsură, 
conformă cu acquis-ul comunitar. Graţie cerinţelor mai ridicate privind capitalul 
acestor societăţi, noua lege va contribui la consolidarea sectorului asigurărilor, 
care este caracterizat printr-un număr relativ mare de companii relativ mici şi 
insuficient capitalizate. 

În domeniul telecomunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, ţara noastră a 
întreprins acţiuni importante vizând adoptarea acquis-ului comunitar. Majoritatea 
serviciilor de telecomunicaţii au fost deja liberalizate. La 1 ianuarie 2003 se va 
realiza liberalizarea deplină a acestor servicii, urmând ca, la data menţionată, să 
se elimine ultimele restricţii privind telefonia vocală şi furnizarea de linii închiriate. 
Piaţa tehnologiei informaţiei este complet liberalizată. 

În materie de transporturi, majoritatea prevederilor aplicabile ale acquis-ului 
comunitar au fost transpuse în legislaţia românească şi sunt aplicate. România a 
solicitat unele perioade de tranziţie, după aderare, pentru implementarea unor 
aspecte ale acquis-ului privind transporturile şi o derogare de la acesta. 

De asemenea, ţara noastră a înregistrat rezultate notabile privind punerea 
în concordanţă a legislaţiei sale cu acquis-ul comunitar în materie de servicii 
audiovizuale. Legea viitoare privind audiovizualul şi deciziile Consiliului Naţional al 
Audiovizualului vor asigura conformitatea deplină a legislaţiei româneşti cu acquis-
ul comunitar în domeniu. 

Raportul sus-menţionat al Comisiei Europene reliefează, în acelaşi timp, 
unele carenţe privind procesul de aliniere a legislaţiei româneşti la acquis-ul 
comunitar şi punerea în aplicare a acestui acquis, şi anume: 

– În ceea ce priveşte dreptul de a furniza servicii, legislaţia română 
discriminează cetăţenii UE, care nu au o rezidenţă în România; 

– Juriştii şi firmele juridice din UE, care operează în România, sunt 
discriminaţi (sunt restricţii privind prezenţa comercială în România a 
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firmelor juridice străine şi a persoanelor fizice străine, furnizoare de 
servicii juridice); 

– Implementarea efectivă a legislaţiei româneşti care preia acquis-ul 
bancar nu este pe deplin asigurată; 

– Armonizarea cu acquis-ul comunitar privind valorile mobiliare se află încă 
într-un stadiu incipient; criza recentă a celui mai mare fond de investiţii – 
FNI – pune în evidenţă cadrul legislativ şi capacitatea administrativă 
nesatisfăcătoare în acest domeniu; 

– Aplicarea legislaţiei privind adoptarea acquis-ului comunitar în domeniul 
transportului va fi de durată şi complexă, iar România va trebui să 
vegheze pentru a aloca resurse financiare suficiente în vederea 
implementării directivelor UE în materie de transporturi, care implică 
investiţii importante; 

– Dezvoltarea în România a unei pieţe dinamice şi competitive a 
telecomunicaţiilor este încă împiedicată de caracterul inadecvat al 
cadrului reglementar şi exercitarea de către stat a funcţiei de 
reglementare într-un mod care nu este clar şi eficient; o acţiune urgentă 
este necesară pentru asigurarea deschiderii pentru competiţie a pieţei 
pentru telefonia fixă de la 1 ianuarie 2003; 

– Legislaţia existentă în România nu este încă pe deplin aliniată la acquis-ul 
comunitar în domeniul serviciilor audiovizuale; ţara noastră trebuie încă 
să finalizeze acest proces de aliniere, pentru ca obligaţiile sale în cadrul 
GATS să nu constituie un obstacol în calea adoptării depline şi 
implementării acquis-ului în acest domeniu, la data aderării sale la UE. 

Se impune adoptarea de urgenţă de măsuri pentru soluţionarea problemelor 
sus-menţionate, semnalate de Comisia Europeană. 

Serviciile financiare  

Serviciile bancare 

Raportul Comisiei Europene pe anul 2000, privind progresele României pe 
calea aderării la UE, a constatat că legislaţia română privind băncile a atins un 
grad ridicat de compatibilitate cu acquis-ul comunitar, dar a apreciat că aplicarea 
efectivă a acestei legislaţii nu ar fi pe deplin asigurată. Noua lege privind 
activităţile bancare (Legea nr. 58/1998) transpune în legislaţia naţională 
angajamentele asumate de România în cadrul negocierilor din OMC relative la 
serviciile financiare, încheiate la 12 decembrie 1997, angajamente potrivit cărora 
nu există nici un fel de restricţii la stabilirea unei bănci străine în ţara noastră, în 
afară de respectarea măsurilor prudenţiale, stabilite de BNR. 

În România, gradul de bancarizare este scăzut, ca urmare a dispariţiei mai 
multor instituţii de profil în ultimii ani. Avem 40 de bănci, iar totalul activelor 
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bancare abia atinge 10 miliarde USD. Se estimează însă că, până în anul 2005, 
sectorul bancar se va consolida, va creşte gradul de bancarizare, iar activele 
bancare vor spori până la 18 miliarde USD.  

Legea nr. 58/1998 (Legea bancară) este în mare măsură armonizată cu 
prevederile directivelor comunitare 77/780/CEE (prima Directivă bancară) şi 
89/646/CEE (a doua Directivă bancară). Totodată, cea mai mare parte a 
reglementărilor prudenţiale emise de BNR sunt, în general, compatibile cu 
prevederile directivelor comunitare, procesul de armonizare deplină fiind în curs 
de desfăşurare. Sistemul contabil aplicabil băncilor este, în general, armonizat cu 
standardele europene în materie. 

Rolul de supraveghere a BNR a fost întărit, prin elaborarea unui nou statut 
al acesteia (Legea nr. 83/1998) şi adoptarea noilor legi privind activităţile bancare 
(Legea nr. 58/1998) şi falimentele băncilor (Legea nr. 83/1998). 

Activitatea bancară nu se situează însă, până în prezent, la nivelul 
necesităţilor economiei şi la standardele UE. În pofida creşterii ponderii sectorului 
privat, băncile de stat deţin în continuare un rol important în sistemul bancar 
român. La data de 31 decembrie 1999, ponderea fondurilor proprii ale băncilor cu 
capital majoritar de stat, care au înregistrat un nivel pozitiv al acestora (BCR, 
EXIMBANK şi CEC) în totalul fondurilor proprii pe sistemul bancar, era de 66,7% 
(Banca Agricolă a înregistrat un nivel negativ de 17,13%). De asemenea, la 
aceeaşi dată, băncile cu capital majoritar de stat (BCR, Banca Agricolă, 
EXIMBANK şi CEC) deţineau împreună 50,19% din totalul activelor, 39,84% din 
totalul creditelor acordate şi 52,38% din totalul depozitelor atrase în sistemul 
bancar. Situaţia financiară a băncilor de stat s-a deteriorat din cauza creditelor 
neperformante acordate şi a mediului nefavorabil pentru operatorii economici. 

Valoarea totală a creditelor acordate de bănci la finele anului 1999 se situa 
la numai 10,1% din PIB. Activitatea băncilor este concentrată mai mult pe 
cumpărarea şi vânzarea de titluri de stat şi pe operaţiuni speculative pe pieţele 
monetare şi valutare, care compensează pierderile din creditele neperformante şi 
nivelul redus de finanţare a operaţiunilor economice. Creditele pe termen mediu şi 
lung nu sunt suficient de dezvoltate, atât din cauza absenţei băncilor de investiţii, 
cât şi a efectului politicilor macroeconomice. 

De asemenea, Raportul menţionat al Comisiei Europene apreciază că, după 
cum arată crizele recente din sistemul bancar românesc, este necesar să se 
depună eforturi sporite pentru stabilirea unui sistem eficient de reglementare 
pentru bănci. 

În vederea remedierii situaţiei s-au adoptat măsuri pentru consolidarea şi 
creşterea eficienţei sistemului bancar, precum şi pentru privatizarea acestuia. 
Printre aceste măsuri menţionăm: 

– crearea Oficiului pentru valorificarea creanţelor bancare, în vederea 
accelerării recuperării acestor creanţe; 
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– introducerea de către BNR, în anul 1999, a unui sistem de avertizare 
timpurie asupra dificultăţilor băncilor, completat cu un sistem standard de 
rating bancar, în cadrul căruia fiecărei bănci i se atribuie un rating 
reflectând situaţia sa financiară; 

– constituirea, în februarie 2000, de către BNR a unui centru de informare 
privind riscurile din activitatea de creditare, care permite băncilor să 
obţină informaţii relative la solicitanţii de credite; 

– includerea, în iunie 2000, a cooperativelor de credit în sistemul de 
supraveghere prudenţială al BNR; 

– privatizarea a trei mari bănci de stat (Banc Post, Banca Română pentru 
Dezvoltare şi Banca Agricolă) şi pregătirea privatizării BCR. 

De asemenea, se are în vedere: 

– restructurarea EXIMBANK în scopul stimulării exportului şi îmbunătăţirii 
indicatorilor de performanţă ai băncii, precum şi restructurarea CEC, în 
vederea privatizării; 

– finalizarea, până în anul 2004, a procesului de liberalizare a contului de 
capital (în prezent, deschiderea de conturi şi utilizarea resurselor 
valutare în afara ţării de către persoane fizice sau juridice române se 
face cu permisiunea BNR); 

– îndeplinirea acestui obiectiv, care constituie o condiţie pentru aderarea la 
UE, ar permite mobilizarea de mai multe resurse în sistemul bancar 
românesc. 

Servicii de asigurare  

Piaţa asigurărilor din România este considerată ca fiind o piaţă mică (în anul 
2000, primele brute de asigurare încasate au reprezentat numai 261,3 mil. USD). 
Rata de penetrare a asigurărilor în România este mai mică de 1%, fiind sub cea 
din ţările vecine şi cu mult sub rata din UE, de aproape 5%. În privinţa primelor de 
asigurare plătite pe locuitor, România se menţine pe un loc codaş între ţările 
candidate la aderarea la Comunitate, cu numai 12,5 USD/locuitor faţă de 20 
USD/locuitor în Bulgaria (în SUA, în anul 1997, primele de asigurare plătite pe 
locuitor au fost de 1250 USD). Factorii de frânare a dezvoltării pieţei asigurărilor 
sunt nivelul scăzut de educaţie a populaţiei în domeniul asigurărilor şi veniturile 
reduse pe locuitor. 

Piaţa asigurărilor din ţara noastră are însă un potenţial considerabil de 
dezvoltare. În perioada 1993-1999, această piaţă a înregistrat un ritm mediu de 
creştere de 14% pe an, iar în anul 2000, o creştere de 11,7%, în special datorită 
asigurărilor de viaţă, care au crescut cu 55%. 

În anul 2000, pe piaţa asigurărilor de viaţă, care este încă într-o fază 
incipientă, s-au colectat prime brute de asigurare în valoare de 42,6 mil. USD, 



ESEN-2 - INTEGRAREA ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 
 

 

38 

adică 16,3% din totalul primelor de asigurare, faţă de 11,8% în anul 1999 şi 8,2% 
în anul 1998. 

Pe piaţa asigurărilor din România operează, în prezent, 73 de societăţi de 
asigurare, ceea ce se consideră că ar fi un număr prea mare, în raport cu 
dimensiunea pieţei. Piaţa se caracterizează însă printr-un grad relativ mare de 
concentrare. Primele patru societăţi, în privinţa cotei de piaţă – ASIROM, 
OMNIASIG, ALLIANZ ŢIRIAC şi ING NEDERLANDEN – deţin peste 55% din piaţa 
naţională, iar primele 10 societăţi de asigurare au încasat peste 80% din primele 
brute de asigurare. 

Piaţa asigurărilor din ţara noastră s-a întărit sub raportul capitalizării. În 
prezent, capitalul social cumulat în sectorul asigurărilor este de aproape 74 mil. 
USD, cu peste 37% mai mult decât în anul 1999 şi mai mult decât dublul nivelului 
din anul 1998. Cota capitalului străin, de peste 33 mil. USD, în anul 2000 (45% din 
capitalul social cumulat), s-a dublat în cursul ultimilor doi ani. 

Legislaţia privind asigurările, adoptată imediat după anul 1989, prevedea o 
serie de restricţii privind accesul asigurătorilor străini pe piaţa românească. Astfel, 
Legea nr. 47/1991 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea societăţilor 
comerciale din domeniul asigurărilor stipula următoarele restricţii în această 
privinţă: 

– constituirea societăţilor comerciale, cu participare străină, în domeniul 
asigurărilor se face numai prin asociere cu persoane fizice sau juridice 
române; 

– în cazul serviciilor de asigurare de viaţă şi altele decât de viaţă, 
reprezentanţele societăţilor comerciale străine şi ale asociaţiilor 
asigurătorilor străini pot încheia contracte de asigurare, după caz, numai 
cu persoane juridice sau fizice străine sau pentru bunuri proprietate ale 
acestora; 

– agenţiile de intermediere nu pot încheia contracte de asigurare pentru 
persoane juridice sau fizice române sau pentru bunuri proprietate ale 
acestora; 

– în cazul serviciilor auxiliare de asigurare (inclusiv brokeraj şi servicii de 
agenturare), reprezentanţele societăţilor comerciale străine şi ale 
asociaţiilor asigurătorilor străini pot încheia numai: a) contracte de 
asigurare şi reasigurare cu persoane juridice şi firme străine sau pentru 
bunuri proprietate ale acestora; b) contracte de reasigurare cu societăţi 
române de asigurare, de asigurare şi reasigurare şi de reasigurare; 

– contracte de asigurare şi de reasigurare cu persoane juridice şi fizice 
străine sau pentru bunuri proprietate ale acestora; 

– contracte de reasigurare cu societăţi române de asigurare, de asigurare-
reasigurare şi de reasigurare. 
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Restricţiile sus-menţionate figurează şi în lista de angajamente a României 
din GATS privind serviciile de asigurare. 

În aprilie 2000, Parlamentul României a adoptat Legea nr. 32 privind 
societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor (publicată în Monitorul 
Oficial al României nr. 148 din 10 aprilie 2000), care abrogă Legea nr. 47/1991 şi 
alte reglementări contrare prevederilor noii legi. Legea nr. 32/2000, care este în 
mare măsură în conformitate cu acquis-ul comunitar, suprimă restricţiile sus-
menţionate cu caracter protecţionist privind accesul pe piaţa românească a 
asigurătorilor străini şi întăreşte rolul organului de supraveghere a asigurărilor. 

Noua lege a asigurărilor a prevăzut înfiinţarea Comisiei de Supraveghere a 
Asigurărilor, autoritatea administrativă autonomă de specialitate, responsabilă cu 
punerea în aplicare a legii şi controlul respectării dispoziţiilor sale, în scopul 
apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în 
România. Această Comisie are puteri sporite faţă de fostul Oficiu de 
Supraveghere a Activităţii de Asigurare şi Reasigurare (OSAAR) din subordinea 
Ministerului Finanţelor, putând chiar să schimbe conducerea unei societăţi de 
asigurare, atunci când apreciază că activitatea societăţii respective pune în pericol 
banii asiguraţilor. 

Prin stabilirea obligativităţii unui capital social minim mai ridicat pentru 
societăţile de asigurare (între 7 şi 14 miliarde lei, în funcţie de natura activităţilor 
de asigurare desfăşurate, sume care se vor actualiza periodic), noua lege va 
promova consolidarea sectorului de asigurări din România, care, în prezent, este 
caracterizat printr-un număr ridicat de societăţi relativ mici şi slab capitalizate. Nu 
vor mai putea rămâne pe piaţă decât asigurătorii puternici din punct de vedere 
financiar, care îndeplinesc noile criterii privind capitalul social minim şi marja de 
solvabilitate. 

Este de menţionat însă că punerea efectivă în aplicare a Legii nr. 32/2000 a 
fost mult întârziată, întrucât Parlamentul a numit Consiliul Comisiei de 
Supraveghere a Asigurărilor abia la 27 iunie 2001, în loc de iunie 2000. 

Pentru finalizarea adoptării acquis-ului comunitar în materie de asigurări 
este necesar a se continua armonizarea cu acest acquis, în special în ceea ce 
priveşte capitalul social minim impus prin lege societăţilor de asigurări şi marja de 
solvabilitate, pe care acestea trebuie să o îndeplinească. 

Serviciile privind valorile mobiliare  

Serviciile privind valorile mobiliare sunt reglementate de Legea nr. 52/1994 
privind valorile mobiliare şi bursele de mărfuri. 

Proiectele “Legii valorilor mobiliare şi pieţelor reglementate” şi a “Legii 
privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare”, elaborate de 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM) pe baza directivelor europene, şi 
depuse spre aprobare la Parlamentul României în septembrie 1998, nu au fost 
adoptate. 
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Criza recentă a celui mai mare fond de investiţii din România – FNI – 
reflectă cadrul juridic nesatisfăcător în domeniul valorilor mobiliare şi capacitatea 
administrativă necorespunzătoare a fostei Comisii Naţionale a Valorilor Mobiliare 
(CNVM).  

CNVM, în noua sa structură, a elaborat un pachet nou de acte normative 
privind valorile mobiliare, care a fost prezentat Parlamentului spre aprobare.  

Serviciile de telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei  
Piaţa serviciilor de telecomunicaţii din România are un important potenţial 

de dezvoltare, având în vedere populaţia ţării de 22,5 milioane locuitori şi faptul că 
densitatea liniilor de comunicaţii este cea mai mică din Europa (14,4/100). 

Legislaţia primară în vigoare, care guvernează sectorul telecomunicaţiilor, 
este formată din următoarele acte normative: 

– Legea Telecomunicaţiilor (nr. 74/1996), modificată prin O.G. nr. 94/1998, 
care stabileşte cadrul general de desfăşurare a activităţilor, cadru parţial 
armonizat cu acquis-ul comunitar; 

– O.G. nr. 1/1998, aprobată prin Legea nr. 169/1998, privind acceptarea 
Protocolului nr. 4 la Acordul general privind comerţul cu servicii (GATS) 
din cadrul OMC, adoptat la Geneva la 15 aprilie 1997, prin care se 
prevăd măsuri de liberalizare a serviciilor de telecomunicaţii de bază, 
corelate cu acquis-ul comunitar (în plus faţă de angajamentul privind 
serviciile de telecomunicaţii cu valoare adăugată, asumate la negocierea 
GATS); 

– O.G. nr. 88/1998 privind ratificarea Acordului de garanţie dintre România 
şi Banca Mondială, încheiat la Washington, la 29 mai 1998, prin care 
sunt stabilite principiile şi obiectivele reformei sectorului de 
telecomunicaţii din România (Proiect-suport pentru reforma şi 
privatizarea telecomunicaţiilor, a căror restructurare vizează adoptarea 
acquis-ului comunitar în domeniu); 

– Legea nr. 83/1996 privind serviciile poştale (Poşta română are un 
monopol exclusiv până în anul 2002, care poate fi reînnoit). 

Se prevede adoptarea, în viitorul apropiat, de noi acte legislative vizând 
liberalizarea telecomunicaţiilor şi alinierea la acquis-ul comunitar în acest 
domeniu. 

Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei (MCTI) a prezentat 
Parlamentului, în toamna anului 2001, proiectul de lege privind comunicaţiile 
electronice, care va înlocui Legea Telecomunicaţiilor nr. 74/1996. Noul act 
normativ cuprinde principalele reglementări necesare în vederea adoptării depline 
a acquis-ului comunitar. De asemenea, se va amenda Legea nr. 48/1992 privind 
audiovizualul, pentru a o face compatibilă cu prevederile privind telecomunicaţiile.  
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Pentru a separa activitatea de reglementare de activitatea de elaborare a 
politicilor, amendamentele la Legea nr. 74/1996 privind telecomunicaţiile vor 
prevedea instituirea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de 
Reglementare în Comunicaţii. Această Autoritate va deveni operaţională înainte 
de liberalizarea telefoniei vocale şi a infrastructurii (1 ianuarie 2003).  

Liberalizarea telecomunicaţiilor şi a pieţei tehnologiei informaţiei reprezintă 
elementul-cheie al procesului de reformă în adoptarea şi aplicarea acquis-ului 
comunitar. România a acceptat Protocolul nr. 4 la GATS, prin care se stipulează 
liberalizarea serviciilor de telecomunicaţiilor şi a reţelelor, inclusiv calendarul 
pentru implementarea acestui proces. 

Majoritatea serviciilor de telecomunicaţii au fost deja liberalizate: serviciile 
cu valoare adăugată, telefonia celulară mobilă, transmiterea de date şi furnizarea 
de servicii Internet, inclusiv serviciile privind reţelele alternative, reţelele CATV şi 
de satelit. 

Ultimele restricţii privind telefonia vocală şi furnizarea de linii închiriate vor fi 
abolite la 1 ianuarie 2003, când se va realiza liberalizarea deplină a serviciilor de 
telecomunicaţii şi a pieţelor de reţele. 

În ceea ce priveşte piaţa serviciilor poştale, există deja un grad ridicat de 
liberalizare. Următoarele servicii au fost deschise competiţiei: poşta rapidă, poşta 
asigurată, serviciile de livrare a coletelor, serviciile poştale de publicitate şi 
marketing. Restricţiile referitoare la poşta regulată, coletele mici cântărind sub 2 
kg şi transferurile de bani au fost eliminate în corelaţie cu revizuirea Legii nr. 
83/1996 privind serviciile poştale, cu excepţia articolelor de corespondenţă sub 
350 de grame, conform Directivei 97/67/EC. Revizuirea legislativă se va concentra 
pe definiţia serviciului universal (drepturile şi obligaţiile furnizorului de servicii, 
finanţarea serviciului universal etc.), instituirea unui cadru general de autorizare, 
monitorizare şi control al serviciilor poştale şi la liberalizarea graduală şi controlată 
a sectorului poştal. 

În sectorul poştal, România nu a solicitat nici o perioadă de tranziţie sau 
derogare pentru aplicarea acquis-ului comunitar. 

De asemenea, în domeniul tehnologiei informaţiei, ţara noastră nu a cerut 
perioade de tranziţie sau derogări de la acest acquis. Piaţa tehnologiei informaţiei 
este pe deplin liberalizată. În viitor, vor rămâne în vigoare numai restricţiile 
permise de legislaţia UE privind competiţia limitată, în particular cele determinate 
de utilizarea resurselor naturale (spectrul radio, numerotarea). 

Legislaţia privind licenţierea şi autorizarea serviciilor de telecomunicaţii şi a 
reţelelor, ca şi a serviciilor poştale va fi complet armonizată cu legislaţia UE, 
înainte de 31 decembrie 2003. 

Transpunerea în legislaţia naţională a directivelor 95/46/EC (privind 
protecţia persoanelor individuale, procesarea datelor personale şi circulaţia liberă 
a acestor date) şi 97/66/EC (privind procesarea datelor personale şi protecţia 
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confidenţialităţii în telecomunicaţii) urmează a fi încheiată. De asemenea, se va 
transpune în legislaţia românească Decizia 99/276/EEC privind accesul mai sigur 
la Internet, prin combaterea conţinutului ilegal şi dăunători în reţelele globale.  

S-a angajat şi continuă procesul de privatizare a serviciilor de 
telecomunicaţii. Astfel, 35% din capitalul RomTelecom a fost vândut, în anul 1998, 
Organizaţiei Elene de Telecomunicaţii (OTE). Se prevede finalizarea privatizării 
RomTelecom până la finele anului 2002. Societatea Naţională de 
Radiocomunicaţii urmează a fi privatizată, de asemenea, până la finele anului 
2002. 

În domeniul tehnologiei informaţiei, situaţia României este departe de a fi 
satisfăcătoare. Într-un clasament realizat de Economist Intelligence Unit (EIU) şi 
Pyramid Research, România ocupă locul 52 din 60 de ţări în privinţa potenţialului 
de integrare în noua economie digitală şi a gradului de pregătire pentru comerţul 
electronic, situându-se printre ţările rămase în urmă sub acest aspect. Unul dintre 
principalele criterii pentru care ţara noastră a fost inclusă pe acest loc l-a constituit 
rata scăzută de penetrare a calculatoarelor în rândul populaţiei şi accesul redus la 
Internet. În ceea ce priveşte utilizarea calculatoarelor, România se află pe ultimul 
loc în Europa de Est, dar dinamica creşterii utilizatorilor de Internet este cea mai 
mare din această regiune. 

De asemenea, ţara noastră se situează pe ultimul loc în Europa de Est şi în 
privinţa cheltuielilor pentru tehnologia informaţiei.  

În vederea remedierii situaţiei s-a elaborat Strategia Naţională în Domeniul 
Tehnologiei Informaţiei, al cărei obiectiv îl constituie crearea premiselor durabile 
implementării “Societăţii Informaţionale”, prin relansarea procesului de privatizare, 
liberalizare şi dezvoltare a sectoarelor respective. În acest cadru se va urmări: 

– promovarea şi susţinerea unei pieţe deschise şi concurenţiale pentru 
servicii de comunicaţii şi informatică, care să poată asigura prestaţii de 
calitate, la tarife avantajoase; 

– diminuarea decalajului tehnologic şi eliminarea decalajului legislativ faţă 
de Uniunea Europeană şi celelalte ţări avansate, prin dezvoltarea de 
tehnologii şi servicii noi şi asigurarea pentru consumatori şi operatori a 
unui tratament omogen, nediscriminatoriu şi concurenţial; 

– dezvoltarea platformelor şi tehnologiilor Internet pentru edificarea unei 
economii digitale la nivel naţional. 

Implementarea societăţii informaţionale, ca bază pentru creşterea 
economică, atragerea investiţiilor străine, crearea de noi locuri de muncă şi 
creşterea ponderii produselor şi serviciilor tehnologiei informaţiei în exportul 
României, se va realiza, între altele, prin: 

– promovarea informatizării administraţiilor publice, prin optimizarea 
comunicaţiilor de date, nomenclatoare şi registre de interes public; 
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– modernizarea fluxului de informaţii interministeriale, în administraţia 
centrală şi locală, pentru a realiza “e-government”; 

– creşterea gradului de acces al populaţiei la informaţii de interes public 
(indicatori statistici, evidenţa populaţiei, cadastru, registru comercial), 
prin Internet şi ghişeu electronic, înfiinţarea de centre publice de acces la 
resurse Internet şi multimedia, inclusiv în zonele mai puţin dezvoltate; 

– dezvoltarea comerţului electronic (“e-commerce”) pentru facilitarea 
furnizării de bunuri şi servicii, inclusiv prin definirea statutului juridic al 
documentului electronic, semnăturii digitale, bazelor de date electronice 
(s-au prezentat deja Parlamentului României, spre adoptare, legea 
semnăturii electronice, care a fost deja aprobată de Parlament şi 
publicată în Monitorul Oficial din 31 iulie 2001, precum şi legea privind 
comerţul electronic); 

– adoptarea şi reglementarea tehnologiilor de securizare şi criptare; 

– promovarea cardurilor “smart” pentru securizarea accesului electronic, cu 
aplicarea directă la servicii medicale, plăţi electronice, acces mobil 
Internet, servicii de transport public, telefoane publice; 

– stabilirea unui cadru juridic şi instituţional pentru combaterea fraudelor 
electronice şi a accesului neautorizat la informaţiile electronice; 

– sprijinirea şi stimularea furnizorilor de servicii informatice (în acest sens, 
guvernul a eliminat impozitul pe salariile programatorilor din industria de 
software); 

– asigurarea unui parteneriat activ cu asociaţiile profesionale, patronatele, 
sindicatele şi organizaţiile neguvernamentale din domeniu; 

– crearea condiţiilor necesare pentru pregătirea specialiştilor în comunicaţii 
şi tehnologia informaţiei; 

– eliminarea barierelor şi decalajelor între mediul rural şi urban, precum şi 
între România, pe de o parte, şi ţările membre ale Uniunii Europene şi 
SUA, pe de altă parte (realizarea obiectivului “cel puţin un calculator cu 
acces la reţeaua de Internet pentru fiecare şcoală până în anul 2004”, 
pregătirea corpului didactic pentru utilizarea Internetului şi a resurselor 
multimedia, reducerea ratei de emigrare a specialiştilor din domeniu 
etc.). 

În acest mod, România este implicată în efortul global european de 
dezvoltare a societăţii informaţionale. Priorităţile naţionale în acest domeniu sunt 
compatibile cu obiectivele strategice, definite în cadrul iniţiativei “Europa-e” şi cu 
recomandările Conferinţei Ministeriale de la Varşovia din mai 2000. 
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Serviciile de transport  
În materie de transporturi, România înregistrează decalaje foarte mari faţă 

de UE. Starea reţelei de transport este precară. Peste 70% din lungimea reţelei 
de drumuri are durata de serviciu expirată. Reţeaua de drumuri naţionale a 
României totalizează 14.810 km, din care numai 114 km sunt autostrăzi. Singura 
autostradă existentă pe ruta Bucureşti–Piteşti se confruntă cu probleme din cauza 
calităţii neadecvate a lucrărilor. Lipsa unei reţele de autostrăzi afectează şi 
dezvoltarea turismului, care, în Europa, este în mare parte unul de şosea. Din 
întreaga reţea de drumuri naţionale, 14.060 km, adică 96%, sunt drumuri numai 
cu două benzi de circulaţie. Din cauza creşterii vertiginoase a traficului auto, pe 
multe porţiuni, în special, în localităţi, drumurile naţionale pun serioase probleme 
de capacitate.  

Situaţia căii ferate este mai defavorabilă decât a transportului rutier. 
Infrastructura de cale ferată este şi mai puţin bună decât infrastructura rutieră, iar 
starea materialului rulant este nesatisfăcătoare.  

În acelaşi timp, este de menţionat că uzura navelor aparţinând flotei fluviale 
este destul de avansată, având în vedere că acestea au o vechime cuprinsă între 
10 şi 20 de ani. Flota maritimă s-a redus considerabil şi se află într-o situaţie 
dificilă.  

În aceste condiţii, s-au elaborat şi au început să fie puse în aplicare 
programe de modernizare şi dezvoltare a transporturilor. De asemenea, s-au 
realizat progrese importante în armonizarea legislaţiei naţionale privind 
transporturile cu acquis-ul comunitar; majoritatea prevederilor aplicabile ale 
acquis-ului în acest domeniu au fost transpuse în legislaţia naţională şi sunt 
aplicate. 

Comisia Europeană a apreciat că, dacă aspectele tehnice ale transpunerii 
acquis-ului comunitar în materie de transporturi în legislaţia naţională nu pune 
deloc probleme, aplicarea diferitelor legi adoptate va fi de durată şi complexă şi că 
România va trebui să vegheze pentru a aloca resurse financiare suficiente în 
vederea implementării directivelor implicând investiţii importante. 

În documentul de poziţie privind capitolul 9 – Politica în domeniul 
transportului, România s-a angajat să transpună în legislaţia naţională acquis-ul 
comunitar privind acest capitol până la 31 decembrie 2003. În paralel cu această 
transpunere, prevederile acquis-ului vor fi aplicate (la data adoptării sau gradual 
pe baza unui calendar clar definit), cu unele excepţii, la care ne vom referi la 
examinarea diferitelor aspecte ale acquis-ului respectiv. 

Obiectivele prioritare ale României în domeniul transporturilor sunt: 

– reabilitarea serviciilor de transport, îmbunătăţirea calităţii lor şi alinierea 
la condiţiile europene de transport, în vederea integrării în sistemul 
european de transport; 
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– reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurilor, echipamentelor 
şi mijloacelor de transport; 

– continuarea şi finalizarea asimilării acquis-ului comunitar în domeniul 
transporturilor; 

– desăvârşirea procesului de privatizare a serviciilor de transport; 

– îmbunătăţirea cadrului instituţional în domeniul transporturilor. 

Transportul rutier  

Sectorul transporturilor rutiere a fost cel mai dinamic în ceea ce priveşte 
adaptarea la principiile economiei de piaţă. Pentru a satisface normele europene 
şi a avea acces la piaţa comunitară, operatorii români de transport rutier s-au 
angajat în operaţiuni de leasing, achiziţionând camioane performante produse în 
UE, în condiţii financiare care au presupus eforturi considerabile. Se estimează 
că, la finele anului 1999, existau în dotarea agenţilor economici români circa 5000 
de vehicule corespunzând normelor Euro 1 şi Euro 2, folosite pentru transportul 
rutier internaţional. 

Potrivit legislaţiei române, începând de la 1 ianuarie 2001, vehiculele 
fabricate în străinătate şi având o greutate mai mică de 3,5 tone trebuie să 
îndeplinească norma Euro 3 pentru omologarea de tip, iar de la 1 ianuarie 2002 
pentru prima înmatriculare la omologarea individuală. Pentru vehiculele fabricate 
în România, aplicarea acestei norme se decalează la 1 ianuarie 2004 şi respectiv 
la 1 ianuarie 2005. Pentru vehiculele cu o greutate mai mare de 3,5 tone se 
consideră aceleaşi termene, decalate cu 8 luni. 

Transporturile rutiere internaţionale se desfăşoară pe baza autorizaţiilor de 
transport, acordate pe plan bilateral (carnete CEMT). În raport cu parcul de 
vehicule performante, numărul de carnete CEMT pentru ţara noastră este 
insuficient. 

România beneficiază, de la 1 ianuarie 2002, de un număr dublu de 
autorizaţii de transport de tip CEMT, ca urmare a acceptării de către Consiliul 
European al Miniştrilor Transporturilor a propunerii delegaţiei române privind 
multiplicarea unei autorizaţii tradiţionale în şase autorizaţii Euro 3. La acest 
coeficient de preschimbare se poate adăuga un bonus de 40%, dacă întregul 
contingent de licenţe de transport este utilizat exclusiv pentru autovehicule TIR, 
care se încadrează în normele europene de reducere a poluării Euro 3. 

Ca efect al acestei decizii, numărul autorizaţiilor CEMT alocate României va 
creşte de la 677, în acest an, la circa 1200, în anul 2002. În consecinţă, va spori 
numărul autovehiculelor TIR româneşti care vor fi acceptate să circule pe 
autostrăzile dintr-o serie de state vest-europene, care au ridicat exigenţele privind 
reducerea poluării la rang de lege. Se estimează că ar exista 1100 de 
autovehicule TIR româneşti, care se încadrează în normele Euro 3, număr la care 
s-ar mai putea adăuga în acest an încă 900 de vehicule noi. 
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În relaţia cu Uniunea Europeană, România a obţinut condiţii favorabile 
privind transportul rutier. Potrivit Acordului dintre România şi UE, privind unele 
condiţii relative la transportul rutier de bunuri şi promovarea transportului 
combinat, semnat la Luxemburg la 28 iunie 2001, între cele două părţi se va 
efectua un schimb de autorizaţii de transport rutier de marfă. Cotele de autorizaţii 
de transport sunt de 14000 pentru Comunitate şi 7000 pentru România. 
Autorizaţiile obţinute de România de la UE prin acest acord sunt suplimentare faţă 
de cele schimbate, ca urmare a aplicării acordurilor bilaterale şi a celor stabilite în 
cadrul comisiilor mixte. Autorizaţiile sunt valabile numai pentru camioanele care 
respectă, cel puţin, normele de poluare Euro 1.  

Acordul semnat la Luxemburg conţine şi prevederi privind armonizarea 
legislativă din punctul de vedere al siguranţei rutiere, instalarea limitatoarelor de 
viteză, reducerea emisiilor poluante, a nivelului de zgomot şi dispozitivele de 
frânare. În ceea ce priveşte transportul combinat, cele două părţi au convenit o 
serie de măsuri menite să încurajeze firmele să utilizeze acest tip de transport. 

Pentru a elimina autorizaţiile de transport şi a se accelera astfel procesul de 
integrare, România a propus ţărilor vecine încheierea de acorduri bilaterale pentru 
liberalizarea transporturilor. Un astfel de acord s-a perfectat deja cu Ungaria. 

În contextul stării necorespunzătoare a reţelei de drumuri publice şi a 
creşterii explozive a traficului rutier după anul 1990, strategia privind infrastructura 
rutieră prevede următoarele obiective principale: 

– executarea unor programe pentru stoparea degradării reţelei de drumuri 
şi îmbunătăţirea stării tehnice a acesteia prin lucrări de întreţinere, 
reparaţii şi ranforsări, precum şi prin adoptarea unor soluţii tehnice 
performante; 

– aducerea reţelei de drumuri naţionale principale la nivelul standardelor 
UE prin lucrări de reabilitare şi modernizare a acestei reţele; 

– dezvoltarea treptată a unei reţele de autostrăzi şi drumuri expres, pe 
baza unui program care să fie fundamentat pe studii aprofundate de 
fezabilitate. 

Prin realizarea graduală a acestei strategii, se estimează că în următorii 4-5 
ani transportatorii români şi străini vor putea beneficia, cel puţin pe reţeaua de 
drumuri europene, de condiţii de circulaţie similare celor existente în ţările 
membre ale UE. 

România a transpus într-o măsură importantă în legislaţia naţională acquis-ul 
comunitar privind transportul rutier. După cum apreciază Comisia Europeană, sunt 
necesare eforturi suplimentare pentru adoptarea şi aplicarea acestui acquis în 
domeniul exigenţelor profesionale şi financiare, impuse transportatorilor rutieri, a 
exigenţelor tehnice şi a legislaţiei relative la securitate. În afară de aceasta, 
Comisia consideră că ar fi, de asemenea, necesar un angajament mai precis 
privind eliminarea taxelor rutiere discriminatorii faţă de transportatorii străini. 
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Ţara noastră s-a angajat să adopte şi să aplice prevederile acquis-ului 
comunitar în domeniul transportului rutier de bunuri, solicitând în acelaşi timp 
perioada de tranziţie, după aderare, pentru unele prevederi ale acestuia, şi 
anume: aplicarea prevederilor privind greutăţile maxime admisibile ale vehiculelor 
grele din Directiva 96/53/CE din 25 iulie 1996 privind dimensiunile maxime admise 
în traficul naţional şi internaţional şi greutăţile maxime admise în traficul 
internaţional pentru anumite vehicule care circulă pe teritoriul Comunităţii. 

Prevederile acestei Directive vor fi preluate gradual, pe măsură ce se vor 
finaliza etapele de reabilitare a infrastructurii rutiere româneşti. Având în vedere 
că evoluţia lucrărilor de reabilitare este condiţionată de finanţare, România a 
solicitat UE o perioadă de tranziţie, după aderare, pentru aplicarea în totalitate a 
Directivei în cauză, până la 31 decembrie 2022. 

Pentru aplicarea deplină a prevederilor Directivei 99/62 a Parlamentului 
european şi a Consiliului, privind taxarea vehiculelor grele destinate transportului 
de bunuri, pentru utilizarea unor infrastructuri, România a solicitat o perioadă de 
tranziţie, după aderare, până la 31 decembrie 2011 (sporirea taxării, eliminarea 
diferenţierii taxării între transportatorii români şi străini). 

Transportul feroviar  

Avantajele pe care le conferă transportul feroviar – consum redus de 
energie, afectarea minimă a factorilor de mediu şi nivelul ridicat de siguranţă - 
îndreptăţesc considerarea sa ca mijlocul ideal de călătorie şi de transport al 
bunurilor. 

Căile ferate române au de recuperat rămâneri în urmă faţă de cerinţele pe 
plan european. S-a elaborat o strategie de dezvoltare a căilor ferate din ţara 
noastră pe perioada 2001-2005, bazată pe o politică coerentă, compatibilă cu 
reglementările UE. Principalele obiective ale acestei strategii sunt: 

– reabilitarea infrastructurii feroviare la nivelul parametrilor proiectaţi şi de 
siguranţă a circulaţiei; 

– asigurarea interoperabilităţii cu sistemele de transport europene, prin 
alinierea la parametrii tehnici şi operaţionali ai acestora; 

– utilizarea într-o măsură sporită a producţiei autohtone de repere la 
standarde europene; 

– sporirea eficienţei activităţii de mentenanţă a infrastructurii, prin 
creşterea gradului de mecanizare a lucrărilor şi a productivităţii muncii; 

– implementarea şi menţinerea unui sistem adecvat al calităţii; 

– implementarea de metodologii şi proceduri de marketing privind 
comercializarea capacităţilor de transport; 

– încredinţarea efectuării lucrărilor curente de întreţinere la liniile 
secundare unor societăţi specializate din afara căii ferate; 
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– asigurarea accesului nediscriminatoriu la infrastructură şi încurajarea 
operatorilor privaţi (recent au primit licenţă doi operatori privaţi de 
transport feroviar de marfă). 

România şi-a propus, ca obiectiv strategic pe termen lung, asigurarea 
circulaţiei trenurilor de călători cu viteza maximă de 200 km/h şi a trenurilor de 
marfă cu viteza maximă de 120 km/h, pe tronsoanele care nu cer investiţii foarte 
mari, pe liniile existente, în trafic mixt de marfă şi călători. 

În acelaşi timp, se are în vedere reducerea treptată a subvenţiei bugetare 
pentru transportul de călători pe căile ferate. Astfel, se prognozează că, în anul 
2010, ponderea acestora în totalul costurilor societăţii naţionale de transport 
feroviar de călători “CFR Călători S.A.” să ajungă la circa 30%, faţă de 59,2% în 
anul 2000. 

Dintre cele cinci societăţi feroviare rezultate în urma reorganizării fostei regii 
SNCFR, societatea naţională de transport feroviar de marfă “CFR Marfă” este 
singura care obţine un profit substanţial, în creştere de la an la an (în anul 2000 
“CFR Marfă” a înregistrat un profit net de 2,6 milioane dolari). Această societate 
deţine cvasitotalitatea pieţei de transport feroviar de marfă, concurenţa sa fiind 
reprezentată, în principal, de transportul rutier şi mai puţin de operatori privaţi 
recent intraţi în domeniu. “CFR Marfă” urmează să fie pregătită în vederea 
privatizării. 

În raportul pe anul 2000 privind progresul României pe calea aderării la UE, 
Comisia Europeană apreciază că ţara noastră a obţinut rezultate semnificative 
privind armonizarea cu acquis-ul comunitar şi că, societatea de căi ferate a fost 
reformată. În acelaşi timp, recomandă ca autorităţile române să se bazeze pe 
structuri administrative sănătoase şi să asigure transparenţa necesară privind 
măsurile de restructurare vizând alinierea la acquis. 

Transportul fluvial  

România dispune, în prezent, de o flotă fluvială, care numără 120 de nave 
propulsate şi 800 de nave nepropulsate, a căror vechime variază între 10 şi 20 de 
ani. 

Activităţile în domeniul navigaţiei fluviale au suferit mult din cauza blocării 
Dunării, ca urmare a conflictului din Kosovo, ceea ce a avut drept consecinţă 
privarea acestui sector de resursele necesare pentru adaptarea sa la acquis-ul 
comunitar. Asigurarea conformităţii navelor româneşti cu normele UE creează 
probleme serioase din motive de ordin financiar. De la începutul anului 2001, 
autorităţile austriece şi germane au impus norme stricte pentru navigaţia pe 
canalele adiacente Dunării, norme pe care le îndeplineşte o singură navă 
românească. În sectorul fluvial al acestor ţări nu mai sunt acceptate decât nave 
care îndeplinesc condiţiile privind protecţia mediului şi securitatea navigaţiei. Este 
vorba, în primul rând, despre sistemul de răcire a motoarelor, care la navele 
româneşti se realizează direct cu apă din Dunăre, apă care este apoi evacuată 
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înapoi în fluviu, fără respectarea normelor de protecţie a mediului. Totodată, 
autorităţile austriece şi germane impun ca navele care se deplasează pe canalele 
adiacente Dunării să fie dotate cu sisteme de comunicaţii cu indicativ şi cu filtre 
pentru reducerea noxelor la emisiile de gaze. Toate statele dunărene vor impune 
condiţii tehnice restrictive pentru circulaţia pe fluviu. 

Legislaţia română a preluat în cea mai mare parte acquis-ul comunitar din 
domeniu. Adoptarea acquis-ului privind cerinţele tehnice pentru navele de 
navigaţie interioară se va putea însă realiza într-o perioadă mai lungă de timp. De 
aceea, România a solicitat UE o perioadă de tranziţie, până la 31 decembrie 
2011, pentru aplicarea Directivei Consiliului 82/714 privind cerinţele tehnice faţă 
de navele pentru transportul fluvial. 

Modernizarea flotei fluviale, conform acestor cerinţe, va necesita cca 97,2 
milioane USD, sumă care va finanţată din resursele financiare proprii ale 
operatorilor (modernizarea unei nave propulsate costă cca 900 mii USD, iar a unei 
barje aproximativ 80 mii USD). 

În prezent, traficul între porturile fluviale româneşti (cabotajul) poate fi 
efectuat de navele având pavilion străin, numai cu aprobarea autorităţilor 
româneşti competente (Ministerul Lucrărilor Publice, Transportului şi Locuinţei). 
Aderarea României la UE implică însă abolirea acestei restricţii, conform 
legislaţiei comunitare. Având în vedere situaţia dificilă a flotei fluviale româneşti, 
ţara noastră a solicitat o perioadă de tranziţie, după aderare, pentru această 
abolire, cerând ca reglementarea Consiliului nr. 3921/92, privind condiţiile în care 
transportatorii nerezidenţi pot transporta bunuri şi pasageri pe căile navigabile 
interioare în cadrul unui stat membru, să fie pusă în aplicare până la 31 
decembrie 2011. Până la această dată, cabotajul pe apele interioare ar urma să 
fie efectuat numai de nave purtând pavilion românesc (în anul 2000, veniturile din 
cabotaj ale transportatorilor români pe apele interioare, adică pe sectorul 
românesc al Dunării, au reprezentat 40,8 milioane USD). 

Transportul maritim  

În vederea refacerii şi întineririi flotei comerciale maritime, O.G. nr. 
116/1998 privind instituirea regimului special maritim prevede că, în cazul în care 
un armator doreşte să-şi construiască o navă nouă, statul poate contribui cu 
maximum 25% din preţul navei (măsura este valabilă până în anul 2010). 

Legislaţia românească este în mare măsură armonizată cu aquis-ul 
comunitar în domeniul transporturilor maritime. Principiile cuprinse în această 
legislaţie sunt: 

– transportul maritim se desfăşoară în condiţiile de piaţă liberă; 

– accesul liber la piaţă, cu excepţia cabotajului (permiterea cabotajului nu 
va constitui o problemă în momentul aderării); 

– tratamentul nediscriminatoriu al utilizatorilor de infrastructură şi servicii 
maritime în porturi. 
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Şapte acorduri bilaterale între România şi alte state (Argentina, Bangladesh, 
Brazilia, Liban, Malaiezia, Turcia şi Vietnam) în domeniul transportului maritim 
conţin clauze, potrivit cărora volumul frachtului transportat între părţile 
contractante va fi împărţit în mod egal. Prevederile Reglementării Consiliului 
4055/86 privind eliminarea graduală şi prohibirea unor astfel de acorduri vor fi 
implementate de România la data aderării sale la UE. 

Prevederile legale în vigoare stipulează că, în general, echipajul navelor 
având pavilion românesc trebuie format din marinari români. Ţara noastră va fi 
însă gata să permită angajarea de marinari din UE la bordul navelor purtând 
pavilion românesc, fără nici o restricţie, de la 1 ianuarie 2003, pe bază de 
reciprocitate. 

Comisia Europeană a subliniat necesitatea ca România să amelioreze 
considerabil inspecţiile, ca ţară de pavilion, şi controlul, ca ţară de port, pentru 
respectarea efectivă a exigenţelor prevăzute de diferite convenţii maritime şi de 
acquis-ul UE în materie de securitate maritimă. În acelaşi timp, a atras atenţia că 
nu sunt suficienţi inspectori formaţi corect şi lipsesc echipamentele tehnice 
necesare. 

Transportul aerian  

Ţara noastră a încheiat 90 de acorduri bilaterale privind transportul aerian. 
Accesul transportatorilor aerieni la rutele spre şi din România sunt permise potrivit 
prevederilor acestor acorduri. 

Principalul operator aerian în România este Compania Naţională de 
Transporturi Aeriene Române “TAROM S.A.”. În afară de TAROM, mai sunt 
licenţiaţi, în vederea efectuării operaţiunilor de transport aerian, alţi nouă operatori 
aerieni, dintre care opt cu capital privat. 

Compania TAROM a înregistrat pierderi timp în patru ani succesivi,  
aflându-se în prezent în procesul de pregătire în vederea privatizării. 

Legislaţia română este deja parţial armonizată cu acquis-ul comunitar în 
domeniul aviatic (de exemplu, în ceea ce priveşte acordarea licenţei de transport 
aerian, investigarea accidentelor şi a incidentelor din aviaţia civilă etc.). 

România va fi una dintre părţile contractante ale Acordului multilateral 
privind înfiinţarea unei zone europene comune de aviaţie (ECAA), alături de UE, 
cele 10 ţări asociate la Comunitate, Norvegia şi Islanda. Clauzele tranzitorii 
relative la aplicarea acquis-ului comunitar sunt stipulate într-un Protocol bilateral, 
care este parte integrantă a Acordului. Negocierile cu România referitoare la acest 
Acord, care vor avea ca rezultat o aliniere graduală semnificativă a ţării noastre la 
acquis-ul comunitar, s-au încheiat la finele anului 1999. Participarea României la 
această zonă presupune expunerea companiilor aeriene româneşti la concurenţa 
companiilor aeriene din celelalte ţări participante. 

Ţara noastră a solicitat de la UE o perioadă de tranziţie, până la                 
31 decembrie 2009, pentru aplicarea articolului 4 al Reglementării Consiliului nr. 



ADOPTAREA ACQUIS-ULUI COMUNITAR ÎN SECTORUL SERVICIILOR 

 

51 

2407 privind acordarea licenţei pentru transportatorii aerieni, în sensul că, în 
această perioadă, eligibilitatea pentru licenţiere să fie limitată la transportatorii 
aerieni aflaţi în proporţie majoritară în proprietatea entităţilor române şi controlaţi 
efectiv de aceste entităţi. 

Serviciile audiovizuale  
România a realizat progrese pe calea adoptării acquis-ului comunitar în 

domeniul audiovizualului (definit ca producţia şi distribuţia de filme, emisiuni de 
televiziune şi de radio, muzică înregistrată, video-uri muzicale şi videodiscuri 
înregistrate). 

Legea privind audiovizualul (Legea nr. 48/1992), care a deschis sectorul de 
radiodifuziune operatorilor privaţi, autorizează persoanele juridice cu capital străin 
şi naţional să acceadă la acest sector, precum şi la reţeaua de retransmisie. 
Societăţile stabilite pot să dobândească o participare limitată la 20% din capitalul 
altor furnizori de servicii audiovizuale. România este ţara din regiune unde cea 
mai mare parte a populaţiei este legată de operatorii prin cablu. 

În anul 1994, România a adoptat un regim reglementar pentru staţiunile 
publice de radio şi televiziune (Legea nr. 41/1994), care rezerva 40% din timpul de 
antenă pentru opere româneşti. Această lege a fost amendată ulterior prin Legea 
nr. 124/1998, pentru a permite o armonizare cu Directiva 89/552/CE a UE 
(televiziunea fără frontiere), modificată, angajament asumat de membrii Consiliului 
Europei. Articolele 4 şi 5 ale Directivei prescriu, în particular, organismelor de 
televiziune să rezerve operelor europene o proporţie majoritară din timpul lor de 
difuziune. Armonizarea cu această Directivă este, de asemenea, o condiţie pentru 
a beneficia de programe de ajutor pentru dezvoltarea sectorului audiovizual, 
finanţate de UE. În consecinţă, operatorii publici trebuie să difuzeze în majoritate 
opere europene (exclusiv timpul de antenă consacrat informaţiilor, manifestărilor 
sportive, jocurilor, publicităţii sau serviciilor de teletext); autorităţile române au 
declarat că, cel puţin 30% din aceste opere europene vor trebui să fie româneşti 
(articolul 7 al Legii nr. 124/1998, care a modificat şi completat Legea nr. 41/1994). 

Prin Legea nr. 19/1999, România a modificat Legea privind audiovizualul, 
extinzând şi la operatorii privaţi prescripţiile relative la timpul de difuzare a 
operelor europene. Începând de la 1 ianuarie 2003, toţi operatorii de 
radiodifuziune deţinători ai unei licenţe eliberate de Consiliul Naţional al 
Audiovizualului vor trebui să difuzeze în majoritate opere europene (40% din 
aceste opere urmând a fi româneşti); restul de 49% din timpul de antenă rămas 
nu va fi supus la nici o restricţie privind originea conţinutului. Legea nr. 19/1999 
indică faptul că, până la 1 ianuarie 2003, operatorii vor trebui să difuzeze în 
majoritate opere europene “în mod progresiv, atunci când acest lucru este posibil, 
şi prin mijloace adecvate”. 

Prin decizii adoptate de Consiliul Naţional al Audiovizualului, un număr de 
domenii se află într-un stadiu avansat de armonizare cu legislaţia UE, cum ar fi: 
protecţia minorilor, publicitatea, teleshopingul, sponsorizarea, asigurarea dreptului 
la replică şi asigurarea accesului liber la serviciile audiovizualului. Activităţile de 
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monitorizare şi sancţionare ale Consiliului s-au intensificat considerabil în ultimul 
timp. 

În pofida progreselor obţinute, legislaţia actuală a României nu este încă în 
deplină conformitate cu acquis-ul comunitar în materie de audiovizual. De 
exemplu, rezervarea unui procentaj din timpul de antenă pentru operele româneşti 
nu este compatibilă cu acest acquis. O nouă lege privind audiovizualul urmează 
să asigure o armonizare completă cu acest acquis. De asemenea, România 
intenţionează, până la finele anului 2001, să ratifice Convenţia Europeană privind 
Televiziunea Transfrontalieră a Consiliului Europei şi Protocolul care o 
amendează. 

În cadrul GATS, România nu şi-a asumat angajamente privind serviciile 
audiovizuale. În acelaşi timp, ea nu a putut înscrie în lista sa de derogări o 
excepţie de la clauza naţiunii celei mai favorizate, pentru măsurile preferenţiale 
relative la serviciile audiovizuale de origine europeană, întrucât în momentul 
negocierii GATS, România nu era încă membră a Consiliului Europei. 

În această situaţie, aplicarea Directivei 89/552/CEE a UE apare ca o 
încălcare a obligaţiei României, ca membră a GATS, de a aplica tratamentul 
clauzei naţiunii celei mai favorizate privind comerţul cu servicii în relaţiile cu ceilalţi 
membri GATS (cu excepţia cazurilor menţionate în lista sa de derogări de la 
această clauză, listă anexată la GATS). De aceea, este necesar a se reglementa 
această problemă, în vederea asigurării compatibilităţii aplicării unui tratament 
preferenţial operelor europene cu obligaţiile României de membră a GATS (UE şi 
alte ţări candidate la aderare au putut excepta tratamentul preferenţial pentru 
operele europene de la aplicarea clauzei naţiunii celei mai favorizate). 

În raportul pe anul 2000 privind progresele României pe calea aderării la 
UE, Comisia Europeană a constatat că ţara noastră trebuie încă să finalizeze 
procesul legislativ de armonizare cu acquis-ul comunitar în domeniul 
audiovizualului şi să asigure că obligaţiile sale internaţionale să nu constituie un 
obstacol pentru adoptarea deplină şi implementarea acquis-ului la data aderării 
sale la UE. 

În documentul complementar de poziţie din 5 martie 2001 privind capitolul 
20 – Cultura şi Audiovizualul, România a declarat că acceptă ansamblul acquis-ului 
comunitar privind audiovizualul în vigoare la 31 decembrie 2000, fără să solicite 
perioade de tranziţie sau derogări. Se arată că noua lege privind audiovizualul, 
adoptată în anul 2002, şi deciziile Consiliului Naţional al Audiovizualului vor 
asigura alinierea României la acquis-ul comunitar în domeniu, la data aderării sale 
la UE. 

În acest document se precizează că, dacă România ar prelua acquis-ul 
comunitar în domeniul audiovizualului înainte de data aderării, ar încălca 
angajamentele sale în cadrul OMC (referitoare la aplicarea clauzei naţiunii celei 
mai favorizate în domeniul serviciilor). Se indică faptul că România va intensifica 
consultările cu oficialii Comisiei Europene, în vederea identificării unei soluţii 
acceptabile acestei probleme. 



4. AVANTAJELE ŞI COSTURILE ADOPTĂRII 
DE CĂTRE ROMÂNIA A ACQUIS-ULUI 
COMUNITAR ÎN MATERIE DE SERVICII 

 

Aderarea României la UE implică avantaje importante în ceea ce priveşte 
serviciile din ţara noastră. 

În primul rând, România ar beneficia de avantajele liberalizării comerţului cu 
servicii în cadrul pieţei unice interne a UE, şi anume: 

– accesul nerestricţionat al serviciilor româneşti pe pieţele celorlalte ţări 
membre ale UE; 

– lărgirea ofertei de servicii de calitate şi la tarife mai reduse pentru 
întreprinderile şi consumatorii din ţara noastră; 

– stimularea furnizorilor naţionali de servicii să devină mai performanţi, sub 
presiunea concurenţei sporite a furnizorilor de servicii din celelalte ţări 
membre ale UE; 

– accelerarea procesului de specializare în servicii pentru care România 
dispune de un avantaj competitiv sau ar putea să dobândească un astfel 
de avantaj (serviciile turistice, de construcţii, informatice etc.). 

În al doilea rând, această aderare ar accelera procesul de modernizare a 
sectorului de servicii din ţara noastră, ca urmare a adoptării şi punerii în aplicare a 
acquis-ului comunitar în domeniul serviciilor, precum şi a resurselor financiare 
furnizate de UE prin fondurile de preaderare, iar după obţinerea calităţii de 
membru, prin fondurile structurale. 

În al treilea rând, calitatea României de membră a UE ar stimula atragerea 
de investiţii străine directe în industria românească a serviciilor, dat fiind accesul 
liber de care va beneficia ţara noastră pe vasta piaţă unică internă a Comunităţii. 

În al patrulea rând, România va beneficia de o putere sporită de negociere 
în cadrul tratativelor interguvernamentale privind comerţul cu servicii, inclusiv în 
GATS, tratative la care ar urma să fie reprezentată de UE, prin Comisia 
Europeană. 

Desigur, aderarea la UE presupune şi unele costuri în domeniul serviciilor. 

În primul rând, adoptarea şi implementarea acquis-ului comunitar în 
domeniul serviciilor necesită investiţii importante, în special pentru modernizarea 
şi expansiunea infrastructurii serviciilor. Astfel, în documentul revizuit de poziţie a 
României privind capitolul 9 – Politica transportului, se arată că, pentru 
ameliorarea reţelei rutiere, în perioada 2000-2007, sunt necesari 5.818 mil. euro, 
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iar în documentul revizuit de poziţie a României din 27 ianuarie 2001 privind 
capitolul 19 – Telecomunicaţiile şi tehnologia informaţiei, se concluzionează că, 
pentru implementarea acquis-ului comunitar, numai în acest domeniu, în perioada 
2001-2006, sunt necesare 575 mil. euro. Efortul investiţional în domeniul 
serviciilor, care trebuie făcut indiferent de aderarea la UE, beneficiază însă şi de 
sprijinul financiar al Comunităţii, prin programele PHARE, ISPA şi alte programe. 

În al doilea rând, participarea la piaţa unică internă a UE în domeniul 
serviciilor ar putea prejudicia furnizorii români de servicii, mai puţin eficienţi, care 
nu ar putea face faţă concurenţei sporite de pe această piaţă. 

Pe de o parte, aceşti furnizori de servicii ar putea fi afectaţi de suprimarea 
completă a restricţiilor în comerţul cu servicii al României cu UE. Eliminarea 
restricţiilor de trafic, aplicate potrivit actualelor acorduri bilaterale între România şi 
ţările UE sau Comunitatea, ca entitate, în domeniul transportului rutier de bunuri şi 
de acordurile de transport aerian, precum şi eliminarea restricţiilor privind 
efectuarea cabotajului de către transportatorii străini (transportul între diferite 
puncte din ţară) va spori considerabil concurenţa firmelor de transport din UE pe 
piaţa românească, cu efecte nefavorabile asupra transportatorilor români. 

Este de notat însă că liberalizarea cabotajului maritim nu va pune probleme, 
dat fiind lungimea redusă a litoralului românesc şi traficul de cabotaj neglijabil pe 
acest litoral.  

În acelaşi timp, reamintim că, din partea Comunităţii, s-a exprimat 
preocuparea că lărgirea spre est a UE ar înrăutăţi poziţia competitivă a industriei 
comunitare a transporturilor rutiere, în special din cauza disparităţii în ceea ce 
priveşte salariile şi costurile sociale între ţările din Europa Centrală şi de Est şi 
cele din UE. 

Liberalizarea serviciilor de telecomunicaţii din România şi aplicarea    
acquis-ului comunitar în acest domeniu va fi de natură să intensifice concurenţa pe 
piaţa românească a serviciilor respective, în detrimentul firmelor autohtone de profil. 

De asemenea, este de aşteptat ca implementarea acquis-ului comunitar în 
materie de servicii financiare va favoriza prezenţa pe piaţa românească a 
furnizorilor din UE de astfel de servicii, expunând firmele româneşti de profil la o 
concurenţă sporită. 

Pe de altă parte, suprimarea la data aderării României la UE a marjei de 
preferinţă internă pentru serviciile de origine românească în cadrul achiziţiilor 
publice de servicii, marjă prevăzută de Ordonanţa de Urgenţă nr. 60/2001 privind 
achiziţiile publice, ar defavoriza furnizorii români de servicii în raport cu concurenţii 
lor din Uniunea Europeană. 

În al treilea rând, aderarea la UE ar implica pierderea avantajelor speciale 
de care beneficiază România în cadrul GATS, ca urmare a statutului de ţară în 
curs de dezvoltare (dreptul de a menţine un nivel mai ridicat de protecţie a 
sectorului autohton al serviciilor decât ţările dezvoltate, sprijinirea accesului la 
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tehnologia modernă, precum şi la circuitele de distribuţie şi reţelele de informare, 
primirea de asistenţă gratuită etc.). Acest inconvenient va fi însă mai mult decât 
compensat de ajutorul pe care-l primeşte şi-l va primi ţara noastră de la UE pentru 
dezvoltarea serviciilor prin fondurile de preaderare, iar după ce va deveni 
membră, prin fondurile structurale. 

În plus, nu trebuie ignorat faptul că pierderea avantajelor speciale în GATS, 
ca ţară în curs de dezvoltare, va interveni oricum, mai devreme sau mai târziu, ca 
urmare a depăşirii la un moment dat a stadiului de ţară în curs de dezvoltare. 

Costurile neaderării României la UE în sectorul serviciilor ar fi mult mai mari 
decât cele impuse de aderare. În ipoteza neaderării la Comunitate, ţara noastră ar 
risca să rămână în urmă în ceea ce priveşte dezvoltarea serviciilor şi să fie 
marginalizată pe piaţa mondială a serviciilor. 

În afară de ajutoarele primite de la Comunitate, costurile aderării la UE în 
materie de servicii şi eforturile financiare în acest scop pot fi diminuate pe mai 
multe căi, şi anume: 

– adoptarea şi aplicarea graduală a acquis-ului comunitar în domeniul 
serviciilor, în perioada de preaderare, în special, pentru a evita 
eventualele şocuri ale liberalizării dintr-o dată a comerţului cu servicii sau 
eforturile financiare excesive într-un interval foarte scurt de timp. Durata 
perioadei de preaderare trebuie stabilită, ţinând seama de acest lucru şi 
de cerinţa ca durata respectivă să fie rezonabilă. Această cale este 
folosită atât de România, cât şi de celelalte ţări candidate la aderare la 
UE. Ţara noastră şi-a fixat ca ipoteză de lucru încheierea perioadei de 
aderare la 1 ianuarie 2007; 

– solicitarea de perioade de tranziţie, după aderare, în cazul în care, în 
unele domenii, perioada de preaderare nu este suficientă pentru 
adoptarea şi aplicarea acquis-ului comunitar. De exemplu, în acest sens, 
în sectorul transporturilor, România a solicitat de la UE perioade de 
tranziţie privind cinci aspecte ale acquis-ului. Aceste aspecte se referă 
la: 

- amânarea liberalizării transportului în unele privinţe (menţinerea, până 
la 31 decembrie 2011, a posibilităţii pentru transportatorii români de a 
efectua cabotajul pe sectorul românesc al Dunării; licenţierea, până la 
31 decembrie 2009, numai a transportatorilor aerieni aflaţi în 
majoritate în proprietatea entităţilor române şi controlaţi efectiv de 
aceste entităţi); 

- implementarea într-o perioadă mai lungă a acquis-ului comunitar, fapt 
ce necesită investiţii substanţiale (aplicarea, până la 31 decembrie 
2022, a reglementării comunitare privind greutăţile maxime autorizate 
în trafic internaţional pentru unele vehicule rutiere şi, până la              
31 decembrie 2011, a celei privind cerinţele tehnice relative la navele 
pentru transportul pe apele interioare); 
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- eşalonarea, până la 31 decembrie 2011, a sporirii taxării vehiculelor 
grele, destinate transportului rutier de bunuri pentru utilizarea unor 
infrastructuri, şi a eliminării diferenţierii în taxarea transportatorilor 
români şi străini; 

– solicitarea de derogări de la acquis-ul comunitar, în cazul în care 
reglementarea proprie este considerată mai potrivită. Astfel, România a 
cerut exceptarea de la aplicarea Deciziei Consiliului 92/143 privind 
sistemele de radionavigaţie pentru Europa, arătând că utilizează sistemul 
GPS care asigură un grad mai ridicat de siguranţă a navigaţiei; 

– sporirea competitivităţii internaţionale a sectorului de servicii din 
România, pentru a face faţă concurenţei sporite, ca urmare a aplicării 
acquis-ului comunitar, în special prin îmbunătăţirea calităţii serviciilor, 
practicarea de preţuri competitive şi respectarea cu stricteţe a termenelor 
de livrare. În acest context, o importanţă deosebită o are utilizarea noilor 
tehnologii în domeniul serviciilor şi asigurarea accesului la filierele de 
distribuţie şi reţelele de informare în acest domeniu. 

Apreciem că, în ansamblu, beneficiile adoptării acquis-ului comunitar privind 
serviciile sunt mai mari decât costurile sale. Raportul beneficii-costuri va depinde 
însă de capacitatea ţării noastre de a valorifica avantajele decurgând din acquis-ul 
comunitar şi de a diminua costurile pe care le implică alinierea la acest acquis. 

Pentru valorificarea avantajelor rezultând din acquis-ul comunitar în materie 
de servicii, ar fi utilă elaborarea unei strategii vizând dezvoltarea capacităţii de 
producţie şi de export de servicii, în contextul aderării României la UE 
(modernizarea şi expansiunea infrastructurii serviciilor, promovarea dezvoltării 
serviciilor pentru care România dispune de un avantaj comparativ sau ar putea 
obţine un astfel de avantaj – serviciile turistice, de construcţii, informatice etc., 
creşterea capacităţii concurenţiale a sectorului de servicii, favorizarea investiţiilor 
străine în serviciile din ţara noastră, sprijinirea exportului de servicii etc.). 

De asemenea, apare indicat ca România, invocând situaţia sa de ţară mai 
puţin dezvoltată din punct de vedere economic (în anul 2000, PIB/locuitor în 
România era de 5.741 euro, adică numai 27% din media de 21.253 euro la nivelul 
UE), să insiste pentru obţinerea de fonduri sporite de la UE pentru implementarea 
acquis-ului comunitar în domeniul serviciilor şi dezvoltarea acestui domeniu, care, 
în general, a rămas în urmă. 



REZUMAT ŞI CONCLUZII 
 

1. Adoptarea şi aplicarea de către România a acquis-ului comunitar privind 
serviciile presupune: 

– abolirea restricţiilor existente în comerţul cu servicii dintre România şi 
UE, în conformitate cu principiul circulaţiei libere a serviciilor în cadrul 
Comunităţii (restricţiile de trafic în transportul rutier şi aerian, aplicate 
potrivit acordurilor bilaterale, obstacolele din calea efectuării cabotajului 
de către nerezidenţi, monopolurile în domeniul telecomunicaţiilor şi al 
poştei, marja de preferinţă internă în favoarea furnizorilor de servicii de 
origine românească în cadrul achiziţiilor publice etc.); libera circulaţie a 
serviciilor în Comunitate înseamnă că firmelor furnizoare de servicii dintr-o 
ţară membră le este suficientă licenţa de funcţionare din ţara de origine 
membră, pentru a putea opera, fără restricţii, pe întreg teritoriul UE; 

– alinierea la standardele UE privind serviciile referitoare la condiţiile 
tehnice şi de siguranţă, prudenţiale, ecologice, sociale, fiscale, de 
protecţie a consumatorilor etc.; 

– adoptarea de măsuri vizând favorizarea dezvoltării unor servicii pe plan 
comunitar (rezervarea unui timp majoritar de antenă pentru operele 
europene, acordarea unui ajutor de stat pentru servicii, în condiţii 
determinate); 

– aplicarea unei politici comerciale comune faţă de ţările terţe în domeniul 
serviciilor: în cadrul Acordului general privind comerţul cu servicii 
(GATS), UE şi-a asumat angajamente importante de liberalizare a 
comerţului cu servicii cu ţările terţe, extinzând asupra acestor ţări 
măsurile de liberalizare din cadrul pieţei interne comunitare în domeniul 
telecomunicaţiilor şi a unei mari părţi a serviciilor financiare. 

2. Deşi există o piaţă internă unică a serviciilor, în cadrul Comunităţii se menţin 
încă unele obstacole în calea liberei circulaţii a serviciilor. Divergenţa 
reglementărilor naţionale fragmentează încă piaţa internă a serviciilor şi 
împiedică prestatorii de servicii să fie tot atât de competitivi pe pieţele 
străine din UE, ca şi pe piaţa lor naţională. În această situaţie, Consiliul 
European de la Lisabona din martie 2000 a invitat Comisia Europeană să 
pună la punct o strategie detaliată pentru piaţa internă a serviciilor, pentru a 
elimina barierele încă existente în calea liberei lor circulaţii în interiorul 
Comunităţii. Obiectivul acestei strategii este de a face furnizarea 
transfrontalieră de servicii tot atât de uşoară ca şi furnizarea de servicii în 
cadrul unui stat membru. 

3. România a realizat progrese importante în domeniul armonizării legislaţiei 
sale cu acquis-ul comunitar. Raportul Comisiei Europene pe anul 2000 
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privind progresele României pe calea aderării la UE remarcă faptul că 
legislaţia bancară a ţării noastre a atins, în general, un grad înalt de 
compatibilitate cu acquis-ul comunitar. Astfel, România nu aplică restricţii 
privind stabilirea de bănci străine, în afară de respectarea cerinţelor 
prudenţiale normale. Acelaşi raport aprecia că Legea nr. 32 din 3 aprilie 
2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor este,  
într-o mare măsură, conformă cu acquis-ul comunitar. 

În domeniul telecomunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei s-au întreprins 
măsuri importante vizând adoptarea acquis-ului comunitar. Majoritatea serviciilor 
de telecomunicaţii au fost deja liberalizate. La 1 ianuarie 2003 se va realiza 
liberalizarea deplină a serviciilor de telecomunicaţii, urmând ca la această dată să 
se elimine ultimele restricţii privind telefonia vocală şi furnizarea de linii închiriate. 
Piaţa tehnologiei informaţiei este complet liberalizată. 

În materie de transporturi, majoritatea prevederilor aplicabile ale acquis-ului 
comunitar au fost transpuse în legislaţia românească şi sunt puse în aplicare.  

De asemenea, ţara noastră a înregistrat rezultate notabile privind punerea 
în concordanţă a legislaţiei sale cu acquis-ul comunitar în materie de servicii 
audiovizuale. Viitoarea lege privind audiovizualul şi deciziile Consiliului Naţional al 
Audiovizualului vor asigura conformitatea deplină a legislaţiei româneşti cu acquis-
ul comunitar în domeniu. 

4. Raportul Comisiei Europene pe anul 2000 privind progresele României pe 
calea aderării la UE relevă şi unele carenţe privind procesul de aliniere a 
legislaţiei româneşti la acquis-ul comunitar şi punerea în aplicare a acestui 
acquis, dintre care menţionăm: 

– În ceea ce priveşte dreptul de a furniza servicii, legislaţia română 
discriminează cetăţenii UE, care nu sunt rezidenţi în România; 

– Juriştii şi firmele juridice din UE, care operează în România, sunt 
discriminaţi, aplicându-se restricţii privind prezenţa comercială în 
România a firmelor juridice străine şi a persoanelor fizice străine, 
furnizoare de servicii juridice; 

– Implementarea efectivă a legislaţiei româneşti, care preia acquis-ul 
comunitar din domeniul bancar, nu este pe deplin asigurată; 

– Armonizarea cu acquis-ul comunitar privind valorile mobiliare se află încă 
într-un stadiu incipient; criza recentă a celui mai mare fond de investiţii – 
FNI – pune în evidenţă cadrul legislativ şi capacitatea administrativă 
nesatisfăcătoare în acest domeniu; 

– Adoptarea legislaţiei privind acquis-ul comunitar în domeniul transportului 
va fi de durată şi complexă, iar România va trebui să vegheze pentru a 
aloca resurse financiare suficiente în vederea implementării directivelor 
UE în materie de transporturi, care implică investiţii importante; 
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– Dezvoltarea, în România, a unei pieţe dinamice şi competitive a 
telecomunicaţiilor este încă împiedicată de caracterul inadecvat al 
cadrului reglementar şi de exercitarea de către stat a funcţiei de 
reglementare într-un mod care nu este clar şi eficient; o acţiune urgentă 
este necesară pentru asigurarea deschiderii pentru competiţie a pieţei 
pentru telefonia fixă de la 1 ianuarie 2003; 

– Legislaţia existentă în România nu este încă pe deplin aliniată la acquis-ul 
comunitar în domeniul serviciilor audiovizuale; ţara noastră trebuie încă 
să finalizeze acest proces de aliniere şi să asigure ca obligaţiile sale în 
cadrul Acordului general privind comerţul cu servicii (GATS) să nu 
constituie un obstacol în calea adoptării depline şi a implementării 
acquis-ului în acest domeniu, la data aderării sale la UE (în particular, 
este vorba despre asigurarea majorităţii timpului de antenă pentru 
operele europene). 

Se impune adoptarea de urgenţă de măsuri pentru soluţionarea problemelor 
sus-menţionate, semnalate de Comisia Europeană. 

5. Aderarea României la UE implică avantaje importante pentru sectorul de 
servicii din ţara noastră, dintre care menţionăm: 

– accesul nerestricţionat al serviciilor româneşti pe vasta piaţă internă 
comunitară; 

– lărgirea ofertei de servicii de calitate şi la tarife mai reduse pentru 
întreprinderile şi consumatorii din ţara noastră; 

– stimularea furnizorilor români de servicii să devină mai performanţi, sub 
presiunea concurenţei sporite a furnizorilor de servicii din celelalte ţări 
membre ale UE; 

– accelerarea procesului de specializare în servicii pentru care România 
dispune de un avantaj comparativ sau ar putea obţine un astfel de 
avantaj (servicii turistice, de construcţii, informatice etc.); 

– modernizarea sectorului de servicii din ţara noastră, ca urmare a preluării 
acquis-ului comunitar în acest domeniu şi a resurselor financiare, 
furnizate de UE prin fondurile de preaderare, iar după aderare, prin 
fondurile structurale; 

– atragerea, într-o măsură sporită, a investiţiilor străine directe în sectorul 
serviciilor, graţie apartenenţei României la vasta piaţă internă a serviciilor 
din Comunitate; 

– beneficierea de o putere sporită de negociere în cadrul tratativelor 
interguvernamentale privind comerţul cu servicii, inclusiv în cadrul GATS, 
tratative la care România va fi reprezentată de UE, prin Comisia 
Europeană. 
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6. Obţinerea calităţii de membru al UE presupune şi unele costuri pentru 
sectorul de servicii din România, printre care se numără: 

– investiţii importante pentru implementarea acquis-ului comunitar în 
domeniul serviciilor, în special pentru modernizarea şi expansiunea 
infrastructurii serviciilor (reabilitarea şi ameliorarea drumurilor, 
dezvoltarea telecomunicaţiilor, dotarea flotei fluviale cu echipamente 
performante etc.); 

– suprimarea completă a restricţiilor în comerţul cu servicii între România 
şi UE, ca rezultat al preluării acquis-ului comunitar, este de natură să 
afecteze furnizorii români de servicii, mai puţin eficienţi, care nu ar putea 
face faţă concurenţei sporite din partea prestatorilor de servicii din 
celelalte ţări membre ale Comunităţii (pe de altă parte, din partea UE s-a 
exprimat preocuparea că lărgirea spre Est a Comunităţii ar înrăutăţi 
poziţia competitivă a transporturilor rutiere din “cei 15”, în special din 
cauza disparităţii în ceea ce priveşte salariile şi costurile sociale între 
ţările din Europa Centrală şi de Est şi cele din UE); 

– aderarea la UE ar implica pierderea avantajelor speciale de care 
beneficiază România în cadrul GATS, ca urmare a statutului de ţară în 
curs de dezvoltare (dreptul de a menţine un nivel mai ridicat de protecţie 
a sectorului de servicii decât ţările dezvoltate, sprijinirea accesului la 
tehnologia modernă, precum şi la circuitele de distribuţie şi reţelele de 
informare, primirea de asistenţă tehnică gratuită în materie de servicii 
etc.). 

În legătură cu aceste costuri în domeniul serviciilor, implicate de aderarea la 
UE, sunt de observat următoarele: 

– parte din costurile respective (investiţii pentru modernizarea şi 
dezvoltarea infrastructurii serviciilor, pierderea avantajelor speciale 
decurgând din statutul României de ţară în curs de dezvoltare) vor trebui 
suportate, indiferent de aderarea la UE, ca urmare a necesităţii de a ţine 
pasul cu progresele în domeniul serviciilor pe plan mondial şi a depăşirii, 
mai devreme sau mai târziu, a stadiului de ţară în curs de dezvoltare; 

– ajutorul de preaderare şi postaderare al UE va compensa într-o măsură 
semnificativă costurile aderării; 

– costurile aderării în domeniul serviciilor şi eforturile financiare în acest 
scop pot fi diminuate prin stabilirea de modalităţi şi termene adecvate de 
preluare a acquis-ului comunitar şi prin sporirea capacităţii concurenţiale 
a sectorului de servicii din ţara noastră. 

În vederea diminuării costurilor aderării la UE, în domeniul serviciilor, s-a 
recurs sau se poate recurge la următoarele căi: 

a) Adoptarea şi aplicarea treptată a acquis-ului comunitar în domeniul 
serviciilor într-o perioadă suficientă de preaderare, pentru a evita 
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eventualele şocuri ale liberalizării dintr-o dată a comerţului cu servicii sau 
eforturi financiare excesive într-un interval de timp foarte scurt (România a 
stabilit ca ipoteză de lucru încheierea perioadei de preaderare la 1 ianuarie 
2007); 

b) Solicitarea de perioade de tranziţie, după aderare, în cazul în care, în unele 
privinţe, perioada de preaderare nu este suficientă pentru adoptarea şi 
aplicarea acquis-ului comunitar. De exemplu, în domeniul transporturilor, 
România a solicitat de la UE perioade de tranziţie privind cinci aspecte ale 
acquis-ului în acest domeniu. Aceste aspecte se referă la:  

– amânarea liberalizării transportului în unele privinţe (menţinerea, până la 
31 decembrie 2011, a posibilităţii pentru transportatorii români de a 
efectua în exclusivitate cabotajul pe sectorul românesc al Dunării, 
licenţierea, până la 31 decembrie 2009, numai a transportatorilor aerieni 
aflaţi în proporţie majoritară în proprietatea entităţilor române şi controlaţi 
efectiv de aceste entităţi); 

– implementarea într-o perioadă mai lungă a acquis-ului comunitar, care 
necesită investiţii substanţiale (aplicarea, până la 31 decembrie 2022, a 
reglementării comunitare privind greutăţile maxime autorizate în trafic 
internaţional pentru unele vehicule rutiere şi, până la 31 decembrie 2011, 
a celei privind cerinţele tehnice relative la navele pentru transportul pe 
apele interioare); 

– eşalonarea, până la 31 decembrie 2011, a sporirii taxării vehiculelor 
grele, destinate transportului rutier pentru utilizarea unor infrastructuri, şi 
a eliminării diferenţierii în taxarea transportatorilor români şi străini. 

c) Solicitarea de derogări de la acquis-ul comunitar în cazul în care 
reglementarea proprie este considerată mai potrivită; astfel, România a 
cerut exceptarea de la aplicarea Deciziei Consiliului 92/143 privind 
sistemele de radionavigaţie pentru Europa, arătând că utilizează sistemul 
GPS asigură un grad mai ridicat de siguranţă a navigaţiei; 

d) Sporirea competitivităţii internaţionale a sectorului de servicii din România 
pentru a face faţă concurenţei sporite, ca urmare a liberalizării totale a 
comerţului cu servicii cu UE, în special prin îmbunătăţirea calităţii serviciilor, 
practicarea de preţuri competitive şi respectarea cu stricteţe a termenelor de 
livrare; în acest context, o importanţă deosebită o are utilizarea noilor 
tehnologii în domeniul serviciilor şi asigurarea accesului la filierele de 
distribuţie şi reţelele de informare în acest domeniu. 

Apreciem că, în ansamblu, beneficiile adoptării acquis-ului comunitar în 
domeniul serviciilor sunt mai mari decât costurile sale. Raportul beneficii-costuri 
va depinde însă de capacitatea ţării noastre de a valorifica avantajele decurgând 
din acquis-ul comunitar şi de a diminua costurile pe care le implică alinierea la 
acest acquis. 
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Pentru valorificarea avantajelor rezultând din acquis-ul comunitar, ar fi utilă 
elaborarea unei strategii vizând dezvoltarea capacităţii de producţie şi export de 
servicii, în contextul aderării României la UE. 

De asemenea, apare indicat ca România, invocând situaţia sa de ţară mai 
puţin dezvoltată din punct de vedere economic decât ţările membre ale UE şi 
decât alte ţări candidate la aderare, să insiste pentru obţinerea de fonduri sporite 
de la Comunitate pentru implementarea acquis-ului comunitar în domeniul 
serviciilor şi dezvoltarea acestui domeniu. 

Costurile neaderării la UE în sectorul serviciilor ar fi mult mai mari decât 
cele impuse de aderare. În ipoteza neaderării la Comunitate, ţara noastră ar risca 
să rămână în urmă în ceea ce priveşte dezvoltarea serviciilor şi să fie 
marginalizată pe piaţa mondială a serviciilor.  
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