
EXPUNERE DE MOTIVE

la Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2003
pentru ratificarea Acordului privind Programul de cooperare pentru
dezvoltare pentru o perioadă de cinci ani dintre Guvernul României
şi Guvernul Republicii Elene, semnat la Bucureşti la 20 iulie 2002

Planul Elen de Reconstrucţie şi Dezvoltare Economică a Balcanilor
a fost lansat în luna septembrie 1999 şi este o iniţiativă de sprijin din
partea Greciei pentru Albania, Macedonia, Bulgaria, România, Iugoslavia
şi Bosnia-Herţegovina. 

Pentru a crea un instrument legal pentru asistenţă bilaterală
nerambursabilă  acordată în vederea dezvoltării economice şi sprijinirii
aderării României la Uniunea Europeană, Guvernului Republicii Elene a
propus iniţierea unui acord bilateral, având titlul “Acord privind
Programul de cooperare şi dezvoltare pentru o perioadă de cinci ani”.

Acordul se adresează României pentru sprijinirea efectivă a
procesului de aderare la Uniunea Europeană, fiind similar unui program
PHARE (în sensul abordării multisectoriale şi multianuale a finanţării). 

Ariile de acoperire ale acestui program de asistenţă financiară
nerambursabilă sunt:

- asistenţă tehnică pentru dezvoltarea capacităţii administrative, în
conformitate cu pregătirile pentru aderarea la Uniunea Europeană;

- asistenţă tehnică pentru preluarea şi implementarea acquis-ului
comunitar;

- modernizarea infractructurii, în particular a sectoarelor energie şi
transporturi;

- modernizarea şi întărirea administraţiei publice;
- sprijinirea instituţiilor democratice şi a cooperării cu Parlamentul;
- sprijin pentru crearea statului de drept şi ridicarea nivelului de

trai;
- ajustarea inegalităţilor economice;
- sprijinirea educaţiei şi pregătirii vocaţionale în vederea dezvoltării

potenţialului administrativ şi ştiinţific;
- promovarea investiţiilor productive;
Cooperarea dintre Republica Elenă şi România este susţinută

printr-o asistenţă nerambursabilă, care se va ridica pentru perioada 2002-
2006 la o valoare totală de 70,430 milioane  euro.
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O componentă importantă a acestui program este aceea de sprijin a
activităţilor productive. În acest sens, 20% din fondurile programului,
aproximativ 15 milioane euro, vor fi direcţionate pentru activităţi de
sprijinire a IMM-urilor.

Un procent de 1% din fonduri vor fi gestionate de Ambasada
Republicii Elene la Bucureşti pentru proiecte de valoare mică, restul de
79% reprezentând fonduri care se vor aloca printr-o programare
multianuală, similară programului PHARE, şi care va acoperi majoritatea
sectoarelor.

Pentru a crea transparenţă şi eficienţă în utilizarea acestor fonduri
din Programul de cooperare şi dezvoltare pentru o perioadă de cinci ani,
întreprinzătorii privaţi din România trebuie să aibă în vedere faptul că din
suma totală necesară unei investiţii, 40% trebuie sa reprezinte
cofinanţarea întretrinzătorului, 30% va reprezenta un împrumut de la o
bancă şi restul de 30% se va oferi ca garant prin programul elen de
asistenţă nerambursabilă.

Această componentă va fi gestionată direct de către ministrul elen
al economiei naţionale şi finanţelor.

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat
Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2003 pentru
ratificarea Acordului privind Programul de cooperare pentru dezvoltare
pentru o perioadă de cinci ani dintre Guvernul României şi Guvernul
Republicii Elene, semnat la Bucureşti la 20 iulie 2002.
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