
EXPUNERE DE MOTIVE

la Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2003
pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de finanţare
referitoare la Programul naţional PHARE 2000, Programul ACCESS 2000 şi
Facilitatea suplimentară pentru investiţii 2001

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 nerespectării acestor termene o constituie pierderea sumelor
alocate.

Atunci când se prevede imposibilitatea încadrării în perioada de
contractare sau de efectuare a plăţilor, pentru evitarea pierderii fondurilor,
perioadele pot fi prelungite în baza unor Addendumuri la Memorandumurile de
finanţare.

Pe baza cererilor oficiale ale agenţiilor de implementare (Oficiul de Plăţi
şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerul
Dezvoltării şi Prognozei), Ministerul Integrării Europene a solicitat Comisiei
Europene extinderea perioadelor de contractare şi/sau plată prevăzute în
Memorandumurile de finanţare pentru Programul naţional Phare 2000
(RO 0004-RO 0007), Programul RO 0008 (ACCESS) şi Facilitatea suplimentară de
investiţii 2001 ( RO 0101).

Comisia Europeană a aprobat extinderile şi au fost modificate
corespunzător Memorandumurile de finanţare prin Addendumuri, astfel:

1. În cadrul Memorandumului de finanţare RO 0004 – RO 0007 a fost
extinsă:

- cu 4 luni perioada de contractare şi cu 7 luni perioada de plată pentru un
număr de trei componente: Societatea civilă, Liberalizarea sectorului energetic şi
Implementarea acquis-ului în domeniul mediului;

- cu 4 luni perioada de contractare şi cu 12 luni cea de plată pentru
componenta Sistemul de plăţi inter-bancare;

- cu 7 luni perioada de plată un număr de şapte componente: întărirea
reglementării şi supravegherii pieţei de valori mobiliare, Consolidarea Curţii de



Conturi, Politica şi Coordonarea agricolă, Controlul calităţii şi produselor agricole
pentru alimentaţie, Acquis-ul fitosanitar, Consolidarea capacităţii de administrare a
acquis-ului veterinar şi întărirea capacităţii de administrare a acquis-ului privind
vinul;

- cu 12 luni perioada de plată pentru două componente: statistică agricolă
şi regională şi Dezvoltare regională.

2. În cadrul Memorandumului de finanţare RO 0008 pentru Programul
ACCESS perioada de plată a fost extinsă cu 7 luni.

3. În cadrul Memorandumului de finanţare RO 0101 pentru Facilitatea
suplimentară pentru investiţii perioada de efectuare a plăţilor a fost extinsă cu
12 luni.

Toate celelalte dispoziţii ale Memorandumurilor de finanţare rămân
neschimbate.

Ratificarea acestor Addendumuri se impune, pe de o parte, pentru faptul
că extinderea perioadei de contractare este de numai patru luni şi procedura de
contractare necesită parcurgerea mai multor etape, iar pe de altă parte, pentru a se
putea efectua plăţile în cadrul proiectelor în derulare, în vederea asigurării
absorbţiei integrale a fonsurilor alocate.

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2003 pentru ratificarea
addendumurilor la memorandumurile de finanţare referitoare la Programul naţional
PHARE 2000, Programul ACCESS 2000 şi Facilitatea suplimentară pentru
investiţii 2001.


