
EXPUNERE DE MOTIVE

la Legea privind cofinanţarea asistenţei financiare
nerambursabile acordate României de către Comunitatea
Europeană prin Instrumentul pentru Politici Structurale de
Preaderare pentru proiectele din domeniul protecţiei mediului
înconjurător

Pentru pregătirea ţărilor candidate, care doresc să devină membre
ale Uniunii Europene (UE), Consiliul European (CE) a stabilit strategia
de asistenţă în vederea alinierii acestora la acquis-ul comunitar. Astfel,
Consiliul de Miniştri al CE a decis să acorde, pentru o perioadă de şase
ani (2000-2006), asistenţă financiară nerambursabilă prin trei
instrumente de preaderare pentru ţările candidate în vederea aderării
acestora la UE.

Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare (ISPA) este
destinat susţinerii, în mod egal, a proiectelor de infrastructură din
sectorul transporturilor şi cel al protecţiei mediului înconjurător. Prin
ISPA, finanţarea nerambursabilă a proiectelor eligibile este asigurată în
limita maximă de 75-85%, accesul la aceste fonduri fiind condiţionat de
asigurarea componentei locale pentru acoperirea costului proiectului.
Termenul de componentă locală poate include împrumuturi de la
instituţii financiare.

Unele proiecte eligibile în domeniul protecţiei mediului
înconjurător şi al infrastructurii au fost deja aprobate de Comisia
Europeană pentru a beneficia de finanţare ISPA, alte aplicaţii urmând a
fi analizate. Condiţia avizării acestora este asigurarea cofinanţării
proiectelor, care se poate face din următoarele surse:

-  contribuţii de la bugetul de stat;
-  alocaţii de la bugetele locale;
- împrumuturi contracte direct de stat de la instituţii financiare,

prin Ministerul Finanţelor Publice, şi subîmprumutate autorităţilor
administraţiei publice locale sau regiilor autonome de subordonare
locală sau unităţilor prestatoare de servicii publice locale al căror
acţionar majoritar este o autoritate a administraţiei publice locale;

- împrumuturi de la instituţiile financiare contractate direct, în
condiţiile legii, de către autorităţi ale administraţiei publice locale de la
instituţii financiare, cu garanţia statului sau în baza garanţiilor proprii;

- împrumuturi de la instituţiile financiare contractate de către regii
autonome de subordonare locală sau unităţi prestatoare de servicii
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publice locale al căror acţionar majoritar este o autoritate a
administraţiei publice locale de la instituţii financiare, cu garanţia locală
a  autorităţii  administraţiei publice locale respective.

Rambursarea împrumuturilor, plata dobânzilor, comisioanelor şi a
oricăror alte costuri aferente împrumuturilor se va face conform
prevederilor acordurilor de împrumut şi/sau de garanţie încheiate cu
instituţiile financiare. În acest sens, obligaţia de constituire a sumelor de
plată revine beneficiarilor finali ai împrumuturilor respective,  după caz,
regiilor autonome de subordonare locală sau unităţilor prestatoare de
servicii publice locale al căror acţionar majoritar este o autoritate a
administraţiei publice locale, ca subîmprumutat sau garant, precum şi
autorităţilor administraţiei publice locale, în calitate de împrumutat,
subîmprumutat sau garant.

În procesul de constituire a sumelor necesare pentru plata
serviciului datoriei publice locale pot interveni, în mod excepţional,
sincope. În acest caz, cu motivaţiile şi fundamentările corespunzătoare,
Guvernul, prin hotărâre, aprobă ca rambursarea împrumutului, plata
dobânzii, comisioanelor şi a altor costuri aferente să se efectueze din
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului.

Sumele reprezentând obligaţiile de plată decurgând din
împrumuturile contractate/garantate pentru cofinanţarea programului
ISPA, achitate de Ministerul Finanţelor Publice conform hotărârilor
Guvernului, vor fi recuperate în baza unor acorduri de recuperare şi se
fac venit la bugetul de stat.

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat
Legea privind cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile acordate
României de către Comunitatea Europeană prin Instrumentul pentru
Politici Structurale de Preaderare pentru proiectele din domeniul
protecţiei mediului înconjurător.


