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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ

PROCES VERBAL
al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru Politică Externă

10 aprilie 2001, Sala Comisiei, orele 12.30

Comisia pentru politică externă a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat
lucrările cu următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a următoarelor proiecte
de Lege:

! 221 - Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului Multianual de Finanţare
dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţii Europene, semnat la Bruxelles
la 2 februarie 2001;

! 222 - Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului Annual de Finanţare dintre
Guvernul României şi Comisia Comunităţii Europene cu privire la Programul
Special de Aderare pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală în România, semnat
la Bruxelles, la 27 februarie 2001.

Invitaţi: Domnul Andrei Popescu, Secretar de Stat pentru relaţia cu
Parlamentul în Ministerul Integrării Europene;
Domnul Eugen Teodorovici, Director, Ministerul Integrării Europene

2. Diverse

 Lucrările au fost conduse de către dl. preşedinte Radu Podgoreanu.
- Subliniază importanţa  celor două proiecte de lege, datorită finanţărilor din

partea UE pe care acestea le implică;
- Pentru a avea  o imagine cât mai corectă, avem ca invitaţi, din partea
Ministerului Integrării Europene, care a negociat şi semnat aceste Acorduri, pe dl.
Andrei Popescu, Secretar de Stat pentru Relaţia cu Parlamentul, şi pe dl. Director
Eugen Teodorovici, membru al echipei de negociatori ai MIE;
- Dă cuvântul invitaţilor, pentru a prezenta cele două Proiecte de Lege.

Domnul Andrei Popescu:
- Face o prezentare generică a istoricului existenţei acestor Acorduri, precum şi a

negocierilor acestora;
- Precizează în ce constă finanţarea UE, precum şi faptul că aceasta este

nerambursabilă funcţie de performanţa proiectelor pe care le susţine.
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Domnul Puiu Haşotti (PNL):
- Se referă la o chestiune de procedură, în speţă faptul că, în timpul dezbaterilor

şi votului în Plenul Comun,  conform Regulamentului Şedinţelor Comune, nu se
ţin şedinţe de Comisii.

Domnul Radu Podgoreanu :
- Comisia a fost sesizată în procedură de urgenţă, deci probabil că s-a considerat

ca fiind regulamentar.

Domnul Puiu Haşotti (PNL):
- Consideră în continuare că şedinţa prezentă este neregulamentară şi ţine să

precizeze că decizia continuării lucrărilor acesteia îi aparţine dlui Radu
Podgoreanu.

Domnul Eugen Teodorovici :
- Prezintă programele ISPA şi SAPARD,  programe de finanţare UE pentru

agricultură;
- România înregistrează deja întârzieri în  calendarul bine stabilit cu toate

ministerele şi organismele implicate şi roagă membrii Comisiei ca avizarea
acestor Proiecte de Lege cât mai rapidă;

- Pentru acest an, România are de urmat doar 7 măsuri stabilite de comun acord
cu Comisia Europeană.

Domnul Damian Brudaşca (PRM):
- Întreabă care este situaţia acreditării Agenţiei Naţionale SAPARD?

Domnul Eugen Teodorovici:
- Aceasta se află în acest moment în plin proces de acreditare internă, care este

estimată a se finaliza în septembrie 2001;
- După această dată, documentaţia se va depune la Comisia Europeană;
- Bulgaria, care a parcurs cel mai rapid acest proces de acreditare internă, a

trimis dosarul  Comisiei Europene  în luna noiembrie 2000, iar acreditarea din
partea acesteia a sosit săptămâna trecută;

- Sumele cuprinse în acest  tip de acord sunt nerambursabile, dacă proiectele
finanţate s-au finalizat şi nu constituie un eşec;

- MIE, Ministerul Finanţelor şi Ministerul Agriculturii întreprind toate măsurile ca
proiectele aprobate să nu reprezinte un eşec;

- Am identificat deja proiecte care să aibă viteză de implementare foarte mare (cel
mult 7 luni)
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Domnul Damian Brudaşca (PRM):
- Consideră că ne lipseşte instituţia care să se ocupe de implementarea de

proiecte.

Domnul Radu Podgoreanu:
- Strategia pe care cei implicaţi direct au hotărât să o adopte nu este lipsită de
şanse şi este fezabilă.

Domnul Andrei Popescu :
- Experienţa anterioară a ţărilor foste candidate şi acum membre ale UE în

materie este foarte folositoare şi vă mulţumim în acest context pentru
participarea la seminarul organizat cu Ambasada Greciei la Bucureşti pe tema
acestui gen de experienţe săptămâna trecută.

Domnul Eugen Teodorovici:
- Subliniază că o sumă de 9,1 milioane de Euro va fi alocată pentru sprijinirea

elaborării de proiecte şi pentru diseminarea de informaţii;
- Agenţia SAPARD are 8 birouri regionale care au tocmai acest rol, ca de altfel şi

direcţiile agricole din teritoriu.

Domnul Vasile Suciu (PDSR):
- Cred că vor exista o mulţime de pretendenţi şi va fi o adevărată competiţie de

proiecte;
- Cine urmăreşte parcursul acestora şi cine le avizează ca fezabile?

Domnul Eugen Teodorovici:
- Ministerul Agriculturii întocmeşte normele metodologice pe baza cărora se vor

organiza Comitetul Naţional şi cele regionale pentru Selecţie
- Agenţia SAPARD va urmări fiecare proiect şi stadiile de evoluţie ale acestuia;
- Comisia Mixtă România � Comisia Europeană de Monitorizare are la rândul ei

un rol în finalizarea acestei monitorizări.

Domnul George Dragu (PDSR):
- În cazul în care un proiect devine un eşec, cine returnează banii?
- Cine stabileşte criteriile de selecţie?
- Cum se obţine transparenţa atât în selectarea proiectelor, cât şi în monitorizarea

acestora?

Domnul Eugen Teodorovici:
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- Banii se rambursează de către beneficiarul finanţării, fermier sau persoană
juridică autoare de proiect şi nu statul român;

- Criteriile de selecţie şi monitorizarea sunt asigurate de către Autoritatea de
Management.

Domnul Andrei Popescu :
- Am pregătit şi vom pune în aplicare o campanie de pregătire a populaţiei cu

privire la aderarea la UE.

Doamna Mitzura Arghezi (PRM) :
- Cine ne monitorizează în toată această întreprindere?

Domnul Andrei Popescu :
- Monitorizarea va fi efectuată de către organismele româneşti autorizate şi de

către Comisia Europeană.

Domnul Radu Podgoreanu :
- Propune să se treacă la prezentarea şi discutarea celui de-al doilea proiect de

lege;
- Invită oaspeţii să prezinte detaliile care au dus la semnarea celui de-al doilea

acord SAPARD.

Domnul Eugen Teodorovici:
- Prin acest Acord Annual s-a angajat practic finanţarea în sumă de 150 milioane

de euro până în 2002, deşi UE a alocat aceşti bani încă din 2000;
- Este o procedură care nu este specifică doar României , fiindcă toate ţările

candidate la aderare urmează aceeaşi agendă şi înregistrează aceleaşi decalaje
de timp;

- Plata acestei sume este prevăzută până la 31 decembrie 2002;
- Comisarul pentru agricultură al UE, Dr. Franz
- Fischler, a propus prelungirea cu încă un an a acestei finanţări, pentru că nici o
ţară candidată nu are capacitatea necesară de absorbţie pentru asemenea
sume în timpul dat iniţial.

Domnul George Dragu (PDSR):
- Este şi aici valabilă prevederea clasică pentru finanţările UE ca aproximativ 75%

din finanţare să se întoarcă tot la UE pentru know-how?

Domnul Eugen Teodorovici:
- Nu este cazul în aceste acorduri;
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- UE doreşte descentralizarea  şi transferă ţării beneficiare a acestor finanţări
întreaga responsabilitate, în condiţii de transparenţă totală.

Domnul Radu Podgoreanu :
- Ar trebui studiată posibilitatea ca noi, parlamentarii care avizăm aceste acorduri

să putem avea şi un trept de control asupra desfăşurării acestora şi a modului
de cheltuire a sumelor acordate.

- Ar fi bine de asemenea ca dumneavoastră să elaboraţi şi rapoarte intermediare
cu privire la proiectele angajate, cu o anumită periodicitate, care să fie trimise în
Parlament.

Domnul Eugen Teodorovici :
- Vă asigurăm că o vom face.

Domnul Radu Podgoreanu :
- Propune să se tracă la vot pentru cele două proiecte de lege prezentate.

Doamna Smaranda Ionescu (PRM):
- Nu ştim exact ce cuprinde cel de-al doilea proiect de lege şi deci nici Acordul

respectiv;
- Nu ştim cum se vor desfăşura lucrurile, nu suntem cunoscători în chestiuni de
agricultură;
- Am avea nevoie de mai multe detalii.

Domnul Radu Podgoreanu :
- Propune să se reducă numărul intervenţiilor.

Domnul Puiu Haşotti (PNL) :
- Invocă art. 49 din Regulamentul Camerei Deputaţilor , readucând în discuţie

interpretarea ca ilegală a organizării acestei şedinţe.

Domnul Radu Podgoreanu :
- Atrage atenţia dlui Haşotti că suntem în pauză de masă, deci nu în timpul

dezbaterilor la buget;
- De asemenea,  reaminteşte că a convocat această şedinţă în baza sesizării

Secretariatului General pentru discutarea în procedură de urgenţă a
respectivelor proiecte de lege şi deci consider că este o condiţie de legalitate.

- Propune să se treacă la vot pentru cele două proiecte prezentate.
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Cu 12 voturi pentru, 1 împotrivă şi 1 abţinere, Proiectul de Lege pentru ratificarea
Acordului Multianual de Finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţii
Europene, semnat la Bruxelles la 2 februarie 2001 a primit aviz favorabil pentru a fi
prezentat în Plenul Camerei Deputaţilor în forma existentă.

Cu 12 voturi pentru, 1 împotrivă şi 1 abţinere, Proiectul de Lege pentru ratificarea
Acordului Annual de Finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţii
Europene cu privire la Programul  Special de Aderare pentru Agricultură şi
Dezvoltare Rurală în România, semnat la Bruxelles, la 27 februarie 2001 a primit
aviz favorabil pentru a fi prezentat în Plenul Camerei Deputaţilor în forma existentă.

Domnul Puiu Haşotti nu a votat.

În finalul şedinţei, domnul Radu Podgoreanu aduce la cunoştinţa membrilor
Comisiei următoarele acţiuni în care  Comisia este implicată în această săptămână:

Joi, 12 aprilie 2001:
•  Orele 11.00: Întâlnire cu delegaţia Comisiei pentru politică externă a

Adunării Federale a R. F. Iugoslavia;
•  Orele 12.00: Întâlnire cu Lordul Russell Johnston, Preşedintele

Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.

 Au fost prezenţi 15 deputaţi, absenţi motivat fiind deputaţii Adrian Năstase
(prim ministru - PDSR), Miron Tudor Mitrea (ministru - PDSR), Viorica Afrăsinei
(PDSR), Adrian Severin (PDSR, deplasare) Cristian Dumitrescu (PD), Mihaela
Ionescu (PRM), Constantin Niculescu (PDSR), Ioan Sonea (PRM, deplasare),
Mihai Stănişoară (PD) şi Constantin Teculescu (PDSR) .

     Preşedinte,                                                                Secretar,

           Radu Podgoreanu                                                    Damian Brudaşca
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