
EXPUNERE DE MOTIVE

la Legea pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere
dintre Guvernului României şi Guvernul Regatului Danemarcei
privind Programul FEU+6, semnat la Bucureşti la 17 mai 2002 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1075/2001
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Integrării Europene,
acesta îndeplineşte atribuţii privind coordonarea şi monitorizarea
asistenţei financiare nerambursabile acordată României de Uniunea
Europeană (UE) şi de statele membre ale Uniunii Europene şi
îndeplineşte rolul de Coordonator Naţional al Asistenţei. 

Guvernul Regatului Danemarcei a arătat un interes deosebit pentru
asistenţa acordată statelor candidate în procesul de tranziţie şi de edificare
a economiei de piaţă.

În acest sens, la data de 7 mai 2002, Guvernul României şi
Guvernul Regatului Danemarcei au semnat la Bucureşti „Memorandumul
de înţelegere privind Programul FEU+6”.

Obiectivul general al programului îl reprezintă asistenţa acordată
statelor candidate pentru a îndeplini obligaţiile ce le revin în vederea
aderării la UE.

Pe baza acestui program se va pune la dispoziţie experienţa daneză
în ceea ce priveşte cadrul de reglementări al UE, precum şi cele mai bune
practici şi cunoştinţe în domeniu.

Asistenţa acordată României prin acest program va fi
complementară eforturilor pe care le face ţara noastră în procesul de
pregătire pentru aderare, precum şi altor programe de asistenţă
desfăşurate în acest scop, în special, programelor Uniunii Europene.

Domeniile de asistenţă vor fi identificate potrivit priorităţilor din
Programul Naţional pentru Aderare a României la Uniunea Europeană,
iar obiectivele proiectelor vor fi clar formulate, astfel încât rezultatele să
fie în directă legătură cu îndeplinirea priorităţilor din acest program.

Asistenţa daneză se va concentra pe următoarele domenii,
neexcluzându-se posibilitatea acordării asistenţei şi în alte domenii:
• instruirea personalului din administraţia centrală şi locală;
• piaţa internă;
• fonduri pre-structurale, pregătire pentru fonduri structurale şi

structuri administrative pentru fonduri pre-structurale;
• agricultură/politică agricolă comună/instrumentul SAPARD.
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Asistenţa va fi acordată prin acţiuni cum ar fi: instruire, seminarii,
grupuri de lucru şi expertiză pe termen scurt, urmând ca, pentru derularea
acestei asistenţe, Guvernul danez să pună la dispoziţie experţi de înaltă
ţinută profesională, cu o bogată experienţă în domeniu.

Suma alocată anual pentru asistenţă va fi determinată la începutul
fiecărui an, în conformitate cu prevederile legale daneze.

Pe baza Memorandumului de înţelegere, cu acordul celor două
părţi implicate, Ambasada Regatului Danemarcei din partea Guvernului
danez şi, respectiv, Ministerul Integrării Europene din partea Guvernului
român, vor fi agreate anual diferite proiecte.

Proiectele trebuie să asigure transferul de cunoştinţe privind
politicile comunitare, practicile administrative şi tehnicile de negociere.

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat
Legea pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre
Guvernului României şi Guvernul Regatului Danemarcei privind
Programul FEU+6, semnat la Bucureşti la 17 mai 2002. 


