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la Legea pentru ratificarea Acordului anual de finanţare 2003 dintre
Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene cu privire la
Programul special de aderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală în
România, semnat la Bruxelles şi, respectiv, la Bucureşti la 31 iulie 2003

Pentru stabilirea condiţiilor privind regulile de gestiune şi control financiar,
precum şi a cadrului general administrativ, legislativ şi tehnic pentru Programul
SAPARD, la data de 2 februarie 2001, a fost semnat la Bruxelles, Acordul
Multianual de Finanţare SAPARD între Guvernul României şi Comisia Comunităţii
Europene. 

Acest acord a fost ratificat prin Legea nr.316/2001, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.362 din 5 iulie 2001, iar în vederea intrării sale în
vigoare a fost notificată între părţi îndeplinirea procedurilor legale interne.

În vederea angajării contribuţiei financiare comunitare pentru derularea
Programului SAPARD, au fost semnate la Bruxelles, între Guvernul României şi
Comisia Comunităţii Europene, Acordurile anuale de finanţare SAPARD aferente
anilor 2000, la data de 27 februarie 2001, ratificat prin Legea nr.317/2001, 2001, la
data de 30 ianuarie 2002, ratificat prin Legea nr.416/2002, şi, respectiv, 2002, la
data de 1 aprilie 2003, ratificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.26/2003,
iar în vederea intrării lor în vigoare a fost notificată între părţi îndeplinirea
procedurilor legale interne.

În conformitate cu prevederile art.2 din Legea nr.316/2001, angajamentul
financiar al Comunităţii Europene precum şi perioada de valabilitate a acestui
angajament, sunt stabilite anual, în Acordurile anuale de finanţare.

În acest sens, la data de 31 iulie 2003, a fost semnat la Bruxelles, Acordul
anual de finanţare 2003, în vederea angajării contribuţiei financiare comunitare
aferente anului 2003 pentru derularea Programului SAPARD în România.

Acest Acord stabileşte angajamentul financiar al Comunităţii Europene
pentru România, pentru anul 2003, reprezentând suma de 162.223.385 euro.

Conform procedurilor specifice Programului SAPARD, Acordurile anuale de
finanţare intră în vigoare după notificarea între părţi a îndeplinirii formalităţilor
legale interne. 

Pentru semnarea contractelor între Agenţia SAPARD şi beneficiarii finali,
pentru proiectele aprobate pentru sesiunea octombrie 2002, este necesară utilizarea
alocării financiare comunitare aferente anului 2003, bugetele anilor 2000, 2001 şi
2002 fiind deja angajate prin semnarea contractelor aprobate în sesiunile august,
septembrie şi octombrie 2002. 
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În data de 9 iulie 2003, Agenţia SAPARD a finalizat procesul de selecţie
pentru proiectele aferente sesiunii din luna noiembrie 2002. Întrucât bugetele anilor
2000, 2001 şi 2002 au fost angajate prin semnarea contractelor din sesiunile august,
septembrie şi octombrie 2002, este necesară ratificarea Acordului anual de
finanţare SAPARD 2003, stabilindu-se astfel baza legală pentru încheierea
contractelor aferente sesiunilor octombrie şi noiembrie 2002.

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea
pentru ratificarea Acordului anual de finanţare 2003 dintre Guvernul României şi
Comisia Comunităţilor Europene cu privire la Programul special de aderare pentru
agricultură şi dezvoltare rurală în România, semnat la Bruxelles şi, respectiv, la
Bucureşti la 31 iulie 2003.
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