
EXPUNERE DE MOTIVE

la Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 60/2003 privind aprobarea achiziţionării de către Ministerul
Administraţiei şi Internelor a unei nave maritime de patrulare de la
Ministerul Federal de Interne din Republica Federală Germania, precum şi a
plăţii serviciului de transport al acesteia până în portul Constanţa

Pentru realizarea unei supravegheri şi a unui control eficace al frontierei
de stat a României, se impune proiectarea şi implementarea unui sistem integrat de
securizare a frontierei.

Sistemul integrat de securizare a frontierei propus permite eficientizarea
acţiunilor pentru combaterea migraţiei ilegale, contrabandei, a traficului cu droguri,
armament, muniţie şi materiale periculoase, exploatării ilegale a resurselor minerale
şi biologice, poluării deliberate a mediului acvatic, în special în zona contiguă şi în
zona economică exclusivă.

O componentă fundamentală a sistemului integrat de securizare a
frontierei şi o etapă a implementării acestuia este subsistemul de mobilitate navală
al Poliţiei de Frontieră.

Conform planului de acţiune pentru implementarea angajamentelor
asumate în Documentul de Poziţie pentru Capitolul 24 „Justiţie şi Afaceri Interne”,
este prevăzută modernizarea dotării cu mijloace tehnice de mobilitate navală
necesare Poliţiei de Frontieră până în anul 2007, pentru securizarea frontierei de
Sud-Est, ca viitoare frontieră a Uniunii Europene.

Prin realizarea sistemului integrat de securizare a frontierei se urmăreşte
şi înlocuirea navelor maritime, aflate în prezent în dotarea Poliţiei de Frontieră şi
care au caracteristici tehnice şi operaţionale reduse, echipaje mari, consumuri
ridicate de combustibil, sunt uzate fizic şi moral, motiv pentru care nu mai prezintă
siguranţă în exploatare, cu implicaţii majore asupra siguranţei navigaţiei şi sănătăţii
membrilor echipajelor, existând riscul evident de neîndeplinire a misiunilor şi
atribuţiilor Poliţiei de Frontieră.

Din punct de vedere tehnic, navele aflate în dotarea Poliţiei de Frontieră
sunt într-o situaţie critică, având durata normală de utilizare depăşită şi necesită
executarea de urgenţă a unor reparaţii capitale, aspect relevat şi în concluziile
expertizei tehnice efectuate de Autoritatea Navală Română, iar epuizarea stocurilor
de piese de schimb şi materiale specifice şi faptul că din punct de vedere
tehnico-economic nu se mai justifică efectuarea de reparaţii capitale sau
modernizări fac aproape imposibilă menţinerea acestor nave în serviciu.
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Datorită fondurilor limitate de care dispune, având în vedere şi costurile
ridicate, de aproximativ 2-3 milioane euro pentru o navă nou construită, Poliţia de
Frontieră intenţionează să achiziţioneze, într-o primă etapă, nave maritime de
supraveghere aflate în folosinţa unor structuri similare din ţările Uniunii Europene,
care din punct de vedere operaţional şi tehnic sunt superioare celor utilizate în
prezent, urmând ca într-o etapă ulterioară, în funcţie de resursele financiare pe care
le va avea la dispoziţie, să se construiască nave noi, cu caracteristici performante,
care să le înlocuiască pe cele achiziţionate în prima etapă.

Având în vedere faptul că în prezent nu sunt asigurate condiţiile necesare
pentru îndeplinirea misiunilor de control, intervenţie şi supraveghere a zonei
contigue şi a zonei economice exclusive a României, se impune dotarea în regim de
urgenţă a Poliţiei de Frontieră cu o navă care să corespundă misiunilor specifice.

Urmare unui schimb de scrisori efectuate între conducerea Ministerului
de Interne din România şi a Ministerului Federal de Interne din Republica Federală
Germania, precum şi unei analize privind starea tehnică şi de funcţionare a navelor
utilizate de Poliţia Federală de Frontieră Germană, a fost identificată nava maritimă
de patrulare tip P-157, cu numărul tactic BG 17.

Menţionăm că această navă corespunde misiunilor specifice Poliţiei de
Frontieră Române şi va putea fi utilizată pentru o perioadă de minim 5 ani, în
condiţiile respectării operaţiunilor de întreţinere şi reparare periodice şi obţinerii
certificatului de clasă de la un registru naval pentru navigaţia în condiţii de
siguranţă.

În considerarea prevederilor art. 8 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, Ministerul
Administraţiei şi Internelor a iniţiat proiectul Memorandumului cu tema:
„Aprobarea negocierii şi semnării Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul
Republicii Federale Germania privind cooperarea şi asistenţa logistică pentru
modernizarea Poliţiei de Frontieră”, care a fost adoptat în şedinţa Guvernului din
data de 01.11.2002, partea germană respingând însă ulterior soluţia semnării unui
acord internaţional.

Având în vedere aceste considerente, ca şi faptul că fondurile necesare
achiziţionării şi transportului în ţară a acestei nave au fost incluse în bugetul
Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2003, se impune adoptarea, în
regim de urgenţă, a reglementării.

Operaţiunile aferente achiziţiei şi transportului navei maritime de
patrulare sunt scutite de la plata drepturilor de import.

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2003 privind
aprobarea achiziţionării de către Ministerul Administraţiei şi Internelor a unei nave
maritime de patrulare de la Ministerul Federal de Interne din Republica Federală
Germania, precum şi a plăţii serviciului de transport al acesteia până în portul
Constanţa.


