
EXPUNERE DE MOTIVE

la Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003
privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a
fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător

În conformitate cu art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 63/1999, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 6/2002, cu
privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către
Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora,
Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, garantează integritatea
contribuţiei financiare a Comunităţii Europene şi asigură respectarea utilizării
acesteia conform destinaţiei stabilite prin memorandumuri de finanţare,
memorandumuri de înţelegere, acorduri de finanţare precum şi prin alte documente
încheiate sau convenite între Comisia Europeană şi Guvernul României.

Ministerul Finanţelor Publice, prin Responsabilul Naţional cu Autorizarea
Finanţării, are responsabilitatea gestionării fondurilor comunitare alocate României
prin instrumentele financiare de preaderare PHARE, ISPA şi SAPARD, inclusiv a
creării mecanismului de recuperare a sumelor cheltuite necuvenit sau pierdute
provenind din fonduri comunitare.

În cadrul Poziţiei Comune aferente Capitolului de negociere nr. 28
„Controlul financiar”, Comisia Europeană solicită României să înfiinţeze un
mecanism de recuperare a fondurilor comunitare cheltuite necuvenit sau pierdute şi
să informeze Uniunea Europeană în legătură cu calendarul prevăzut pentru
înfiinţarea acestuia.

Ca urmare, în cadrul Strategiei dezvoltării controlului financiar public
intern în România, este prevăzut ca obiectiv stabilirea unui sistem corespunzător
pentru prevenirea neregulilor şi lupta împotriva fraudei, care să permită
identificarea şi raportarea rapidă, precum şi recuperarea sumelor pierdute, obiectiv
asumat şi în cadrul documentului de poziţie revizuit, aferent capitolului de
negociere nr. 28 „Controlul financiar”.

De asemenea, pentru îndeplinirea condiţionalităţilor din Memorandumul
de Finanţare pentru Programul PHARE Naţional 2001, a fost elaborat şi aprobat de
Guvern Planul strategic de acţiuni pentru îmbunătăţirea sistemelor administrative
şi de management al gestionării fondurilor nerambursabile alocate României de
către Uniunea Europeană.

Ministerul Finanţelor Publice este responsabil metodologic pentru măsura
3.9 din planul de acţiune mai sus amintit.
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Întrucât legislaţia existentă, respectiv Legea nr. 500/2002 privind
finanţele publice, cu modificările ulterioare, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr. 63/1999, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 6/2002,
aprobată prin Legea nr. 231/2002, cu privire la gestionarea fondurilor
nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană şi Ordonanţa
Guvernului nr. 61/2002 cu privire la colectarea creanţelor bugetare, nu constituie
cadrul legal suficient pentru crearea mecanismului de recuperare a sumelor
cheltuite necuvenit sau pierdute provenind din fonduri comunitare, precum şi
pentru un tratament unitar al sumelor cheltuite necuvenit sau pierdute provenind
din cofinanţarea naţională aferentă, a fost promovată Ordonanţa Guvernului
nr. 79/2003.

Faţă de cele prezentate, Parlamentul României a adoptat Legea pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea
fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate
necorespunzător.


