
EXPUNERE DE MOTIVE

la Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Corpului consilierilor de
integrare

Consiliul European  de la Copenhaga a confirmat obiectivul de a primi
România ca membră a UE în anul 2007 şi adoptat o serie de decizii care să
impulsioneze procesul de pregătire în vederea aderării.

Deciziile de la Copenhaga marchează, în fapt, intrarea într-o nouă etapă a
raporturilor dintre România şi Uniunea Europeană, care reclamă intensificarea
sensibilă şi aprofundarea acestor relaţii, atât în planul pregătirilor pentru aderare,
cât şi în cel al negocierilor de aderare.

Atingerea unui nivel cât mai înalt de performanţă în valorificarea avantajelor
ce derivă din această nouă etapă necesită întărirea capacităţii administrative a
ministerelor cu atribuţii în domeniul realizării programelor şi reformelor necesare
în procesul pregătirii pentru aderare.

Pentru îmbunătăţirea, la nivelul administraţiei centrale, a managementului
implementării programelor şi al reformelor necesare în procesul aderării, a impus
organizarea, în regim de urgenţă, pe lângă cabinetul fiecărui minister a unor
colective de consilieri, formate din absolvenţi de universităţi din ţară şi/sau din
străinătate, cu diplome acordate sau echivalate în condiţiile legii, pentru
specializări în domeniile care fac obiectul procesului de pregătire pentru aderarea
la Uniunea Europeană, în domeniile care fac obiectul procesului de pregătire
pentru aderarea României la Uniunea Europeană.

Încadrarea specialiştilor se realizează de către Ministerul Integrării
Europene, pe bază de concurs sau examen, în condiţiile legii, organizat cu sprijinul
Secretariatului General al Guvernului, pe baza criteriilor stabilite împreună cu
ministerul interesat.

Repartizarea numărului de consilieri de integrare pe ministere se aprobă prin
hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Integrării Europene şi a
Secretariatului General al Guvernului.

Salariile de bază ale consilierilor de integrare  pot fi majorate cu până la
50%, în funcţie de experienţă, specializări postuniversitare, titluri ştiinţifice şi alte
criterii aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2003 privind
organizarea şi funcţionarea Corpului consilierilor de integrare.


