
EXPUNERE DE MOTIVE

la Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/2003
pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României şi Comisia
Europeană, semnat la Bucureşti la 20 martie 2003, la Memorandumul de
finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la
Programul RO 9904 pentru restructurarea întreprinderilor şi reconversie
profesională (RICOP)

În anul 2002, la cererea Unităţii de Management a Programului RICOP
(UMP RICOP) din cadrul Ministerului Finanţelor Publice (autoritate de
implementare) şi a Oficiului de Plăţi şi Contractare PHARE – OPCP (agenţie de
implementare), Ministerul Integrării Europene, în calitate de coordonator naţional
al asistenţei financiare nerambursabile, a înaintat Comisiei Europene o cerere de
extindere a perioadei de efectuare a plăţilor pentru Programul PHARE RO 9904
„Restructurarea întreprinderilor şi reconversie profesională (RICOP)”. Cererea
prevedea extinderea cu 11 luni a perioadei de plăţi, respectiv până la data de
30 noiembrie 2004. Menţionăm că în conformitate cu addendumul semnat în anul
2001, termenul de finalizare a plăţilor pentru Programul RICOP fusese prelungit cu
12 luni, respectiv până la 31 decembrie 2003.

Cererea de extindere suplimentară a perioadei de efectuare a plăţilor a
fost motivată de UMP RICOP şi OPCP prin:

- Necesitatea finalizării rapoartelor şi plăţilor pentru supravegherea celor
11 proiecte de lucrări publice de peste 300.000 euro, astfel încât să fie acoperită
perioada de garanţie (sesizare a eventualelor defecte) de 12 luni şi să fie emis
certificatul de performanţă.

- Necesitatea de a implementa complet şi cu succes componenta
„Finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM)”, întârziată foarte mult (cu un
an) prin relansarea licitaţiei pentru contractarea asistenţei tehnice (selectarea
Gestionarului fondului alocat pentru componenta de granturi pentru IMM). Se
menţionează şi faptul că Gestionarul fondului are nevoie de minim 2 luni pentru
primirea, verificarea şi plata facturilor finale de la beneficiarii de granturi şi aceeaşi
perioadă este necesară şi pentru OPCP pentru primirea, verificarea şi plata facturii
finale primită de la Gestionarul fondului.

În urma analizei solicitării părţii române de a prelungi perioada de
efectuare a plăţilor, cu justificarea prezentată, Comisia Europeană a aprobat
extinderea pentru componentele RO 9904.02 „Lucrări publice” şi RO 9904.04
„Finanţarea IMM”. Ca urmare a acestei decizii, la data de 20 martie 2003 a fost
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semnat la Bucureşti Addendumul la Memorandumul de finanţare referitor la
Programul RICOP.

Pentru partea română, intrarea în vigoare se face conform legislaţiei
naţionale. În acest sens, a fost necesară ratificarea Addendumului prin ordonanţă
întrucât programul se află în desfăşurare şi trebuie să se asigure cât mai curând
posibil cadrul legal adecvat pentru continuarea implementării, cu finalizarea
plăţilor aferente componentelor respective.

Faţă de cele prezentate, Parlamentul României a adoptat Legea privind
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/2003 pentru ratificarea Addendumului
dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, semnat la Bucureşti la 20 martie
2003, la Memorandumul de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia
Europeană referitor la Programul RO 9904 pentru restructurarea întreprinderilor şi
reconversie profesională (RICOP).


