
EXPUNERE DE MOTIVE

la Legea pentru aderarea României la Acordul privind înfiinţarea
Organizaţiei Internaţionale pentru Dreptul Dezvoltării (IDLO), adoptat la
Roma la 5 februarie 1988, aşa cum a fost modificat la 1 iulie 2002

Organizaţia Internaţională pentru Dreptul Dezvoltării (IDLO) a fost
înfiinţată, în anul 1983, ca organizaţie non-guvernamentală, cu scopul de a acorda
asistenţă juriştilor din ţările în curs de dezvoltare şi din cele în tranziţie economică,
în vederea îmbunătăţirii capacităţii de negociere a acordurilor internaţionale şi de a
face recomandări privind implementarea tranzacţiilor în domeniul investiţiilor
străine, comerţului internaţional şi a altor tranzacţii financiare internaţionale.

Principalele activităţi ale Organizaţiei constau în: organizarea unor
cursuri de pregătire profesională şi seminarii, consultanţă, acordarea de asistenţă
tehnică, cercetare, publicare, colectare şi difuzare a informaţiilor şi a documentaţiei
relevante.

Modificările şi completările Acordului de înfiinţare a IDLO (în anii 1988
şi 2002), au vizat, în principal, stabilirea statutului juridic – organizaţie
internaţională interguvernamentală de drept public -, precum şi precizarea
obiectivelor acesteia în promovarea statului de drept şi a bunei guvernări, a
colaborării cu alte organizaţii internaţionale, în special cu Organizaţia Naţiunilor
Unite.

În ultimii ani, IDLO a pus accent pe dezvoltarea unor programe ce
vizează pregătirea de specialişti în domenii sensibile, cum ar fi: prevenirea şi
combaterea corupţiei, apărarea drepturilor omului, apărarea mediului înconjurător,
dreptul colectivităţilor locale, precum şi dezvoltarea regională.

Între statele-membre la IDLO se numără: Australia, Austria, Bulgaria,
Franţa, Italia, China, Olanda, Norvegia, SUA.

Calitatea de stat-membru la IDLO nu implică achitarea unei cotizaţii
anuale. Spre deosebire de majoritatea organizaţiilor interguvernamentale, IDLO
beneficiază numai de contribuţii voluntare destinate susţinerii programelor sale.

Această organizaţie se bucură de sprijin şi recunoaştere internaţională din
partea ONU, NATO, FMI, Uniunii Europene, Băncii Mondiale, USAID şi
colaborează cu mari bănci şi universităţi prestigioase din lume.
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Unul dintre cele mai importante obiective al acestei organizaţii
internaţionale, pentru anul 2003, îl constituie implementarea programului
„Iniţiativa pentru dezvoltarea juridică a ţărilor din sud-estul Europei” (SELDI), în
trei ţări din zonă, inclusiv România. Acest program vizează: lupta împotriva
corupţiei; realizarea unei reforme juridice reale în ţările respective; promovarea
relaţiilor economice, a comerţului şi investiţiilor şi dezvoltarea, în procesul de
integrare europeană, a unor programe regionale pentru soluţionarea paşnică a
controverselor pe baza normelor de drept. Acest program are o strânsă legătură cu
Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est şi se bucură de sprijinul ONU,
NATO, UE, FMI, Banca Mondială care finanţează implementarea acestuia în ţările
din regiune. Cu titlu exemplificativ, menţionăm faptul că acest program a fost
aplicat cu rezultate pozitive în Bulgaria, pe o perioadă de trei ani, cu fonduri
nerambursabile acordate de USAID.

Considerând utilă şi oportună demararea formalităţilor de aderare a
României la IDLO, dobândirea calităţii de membru fiind de natură să sprijine
eforturile depuse de ţara noastră în procesul de aderare la Uniunea Europeană şi
structurile euro-atlantice, începând cu anul 2000, au fost îndeplinite formalităţile de
preaderare prevăzute de Acordul de înfiinţare al IDLO, respectiv, obţinerea
aprobării majorităţii simple a Adunării Statelor Membre.

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea
pentru aderarea României la Acordul privind înfiinţarea Organizaţiei Internaţionale
pentru Dreptul Dezvoltării (IDLO), adoptat la Roma la 5 februarie 1988, aşa cum a
fost modificat la 1 iulie 2002.


