
EXPUNERE DE MOTIVE

la Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 163/2002 pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de
finanţare referitoare la Programul operaţional de ţară PHARE 1996, Programul
naţional PHARE 1998, Programul naţional PHARE 1999, Facilitatea de
recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1999, Programul PHARE 1999 de
cooperare transfrontalieră dintre România şi Ungaria, Programul PHARE 1999
de reformă a protecţiei sociale şi de implementare a acquisului în domeniul
social – Consensus III

Memorandumurile de finanţare PHARE stabilesc datele limită până la care
pot fi încheiate contracte în cadrul programelor aprobate, precum şi date limită până la
care pot fi efectuate plăţile.

Consecinţa necheltuirii fondurilor PHARE contractate în interiorul perioadei
de efectuare a plăţilor o constituie pierderea acestor sume.

Atunci când se prevede imposibilitatea încadrării în perioada de plată,
pentru evitarea pierderii fondurilor, autorităţile de implementare solicită prelungirea
acestei perioade printr-un Addendum la Memorandumul de finanţare.

Cele şase Addendumuri ratificate prin prezenta Lege de aprobare a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 163/2002 vizează extinderea perioadelor de
efectuare a plăţilor stabilite iniţial prin Memorandumurile de finanţare.

Comisia Europeană a considerat întemeiate solicitările de extindere a
perioadelor de plată şi le-a prelungit astfel:

1. Programul Operaţional de Ţară, PHARE 1996 – Planul de Restructurare a
Căilor Ferate (RO 9604) – 20 de luni, până la 31 august 2004;

2. Programul naţional PHARE 1998 (RO 9803 – RO 9807) – 9 luni, până la
30 martie 2003, pentru proiectul Privatizarea sectorului de distribuţie a energiei
electrice;

3. Programul naţional PHARE 1999 (RO 9905 – RO 9908) – 7 luni, până la
30 iunie 2003, pentru proiecte în domeniile: justiţie (RO 9905.01), concurenţă
(RO 9906.02), privatizare (RO 9906.03), achiziţii publice (RO 9907.03) şi 11 luni,
până la 31 octombrie 2003, pentru proiectul în domeniul managementului frontierei
(RO 9907.01);

4. Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1999 (RO 9910) –
11 luni, până la 30 noiembrie 2003, pentru proiectele de restructurare a căilor ferate
(RO 9910.03) şi a TAROM (RO 9910.04) şi 6 luni, până la 30 iunie 2003, pentru
proiectul de luptă împotriva corupţiei (RO 9910.05, componenta de twinning);
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5. Programul PHARE 1999 de Cooperare transfrontalieră dintre România şi
Ungaria (RO 9912) – 6 luni, până la 30 iunie 2003, pentru componenta destinată
Terminalului Aeroportului de mărfuri Arad (RO 9912.01.01);

6. Programul PHARE 1999 de reformă a protecţiei sociale şi de
implementare a acquis-ului în domeniul social – Consensus III (RO 9914) – 6 luni,
până la 30 iunie 2003, pentru proiectul RO 9914.01.01.

Toate celelalte dispoziţii ale Memorandumurilor de finanţare rămân
neschimbate.

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 163/2002 pentru ratificarea
addendumurilor la memorandumurile de finanţare referitoare la Programul operaţional
de ţară PHARE 1996, Programul naţional PHARE 1998, Programul naţional PHARE
1999, Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1999, Programul
PHARE 1999 de cooperare transfrontalieră dintre România şi Ungaria, Programul
PHARE 1999 de reformă a protecţiei sociale şi de implementare a acquisului în
domeniul social – Consensus III.


