
EXPUNERE DE MOTIVE

la Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.206/2002 pentru ratificarea Memorandumului de
înţelegere dintre România şi Comunităţile Europene privind
asocierea României la cel de-al şaselea Program – cadru al
Comunităţii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi
activităţi demonstrative cu scopul de a contribui la crearea Spaţiului
European de Cercetare şi Inovare (2002-2006) şi la cel de-al şaselea
Program-cadru al Comunităţii Europene a Energiei Atomice
(Euratom) pentru activităţi de cercetare şi instruire cu scopul de a
contribui la crearea Spaţiului European de Cercetare (2002-2006),
semnat la Bruxelles la 29 octombrie 2002.

În perioada 1998-2000 s-a desfăşurat cel de al cincilea Program
Cadru de cercetare, dezvoltare şi activităţi demonstrative (PC 5) şi cel de
al cincilea cadru de cercetare dezvoltare şi activităţi de instruire în
domeniul nuclear (PC 5 EURATOM).

Participarea la programele cadru s-a făcut în conformitate cu
Decizia nr.3/1999 a Consiliului de asociere România – Uniunea
Europeană şi Ordonanţa Guvernului nr.117/1999 privind adoptarea
termenilor şi condiţiilor de participare a României la programele
Comunităţii Europene în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice şi
demonstraţiilor şi la programele de cercetare şi activităţi de instruire,
aprobată prin Legea nr.92/2001 şi completată prin Ordonanţa Guvernului
nr.32/2000, aprobată prin Legea nr.775/2001.

De asemenea, prin Hotărârea Guvernului nr.1043/1999 a fost
aprobată plata contribuţiei României la bugetul PC 5 şi respectiv PC 5
EURATOM, precum şi sprijinul financiar acordat participanţilor români.

Prin documentul de poziţie pentru capitolul 17 şi prin „informaţiile
suplimentare privind acquis-ul comunitar 2000” România s-a angajat să
participe la Programele Cadru ale Uniunii Europene. Participarea la cel
de-al şaselea Program Cadru de cercetare (PC 6) ce se va derula în
perioada 2002 – 2006, este una dintre condiţiile de transpunere în
legislaţia naţională a acquis-ului comunitar.

La 18 februarie 2002, Consiliul de Asociere între România şi
Uniunea Europeană a adoptat Decizia nr.1/2002 privind adoptarea
termenilor şi condiţiile generale pentru participarea României la
Programele Comunitare prin care se simplifică procedurile de convenire a
participării la aceste programe pentru toate domeniile de activitate.

Semnarea Memorandumului de înţelegere între Comunităţile
Europene şi România privind asocierea la cel de-al Şaselea Program
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Cadru pentru cercetare, dezvoltare şi activităţi demonstrative cu scopul de
a contribui la crearea Spaţiului European de Cercetare şi Inovare (2002-
2006)şi la cel de-al Şaselea Program  Cadru al Comunităţii Europene
pentru Energie Atomică (Euratom) pentru activităţi de cercetare şi
instruire cu scopul de a contribui la crearea Spaţiului European de
Cercetare (2002-2006), a avut loc la data de 29 octombrie 2002. Cu
ocazia semnării Memorandumului a fost înmânată şi o declaraţie din
partea României prin care se menţiona acordul pentru deschiderea
programelor şi activităţilor de cercetare corespunzătoare acelora din
Programele Cadru în vederea participării unităţilor de cercetare din
Comunitate.

Bazându-se pe Decizia nr.1/2002 a Consiliului de Asociere
România – Uniunea Europeană menţionată anterior şi pe documentele
constitutive ale Programului Cadru 6, Memorandumul prevede în text şi
în anexele aferente asocierea României la acest program, termenii şi
condiţiile de asociere, regulile privind calculul şi plata contribuţiei
financiare, obligaţiile de raportare şi evaluare, precum şi principiile
atribuirii drepturilor de proprietate intelectuală. În vederea facilitării
construirii Spaţiului European de Cercetare se are în vedere deschiderea
reală a programelor naţionale de cercetare pentru participarea
cercetătorilor din ţările asociate la PC 6 în acord cu prevederile art. 169 al
Tratatului de la Maastricht.

Programul Cadru 6 şi Programul Cadru 6 EURATOM au un buget
de 17,5 miliarde EUR, iar contribuţia României se calculează anual în
conformitate cu un raport de proporţionalitate rezultat din raportul între
PIB-ul României şi suma între PIB-ul României şi PIB-ul Uniunii
Europene aplicat bugetului PC 6. Această metodologie de calcul este
aceeaşi pentru toate statele candidate.

Contribuţia totală a României estimată pe baza factorului de
proporţionalitate valabil pentru anul 2003 este de 87,675 milioane EUR.

În acelaşi timp, Uniunea Europeană ţine cont de situaţia deosebită a
ţărilor candidate şi acordă reduceri la contribuţia anuală la bugetul PC 6
pentru toate aceste ţări. Faţă de cererea României de a se acorda o
reducere de 30% la contribuţia nominală din fiecare an, Uniunea
Europeană a decis o reducere de 30% în primul an de participare şi de
20% în anul al doilea de participare pentru toate ţările asociate. Ţinând
cont că unele ţări asociate vor deveni state membre ale Uniunii Europene
în anul 2004, Comisia Europeană şi-a rezervat dreptul de a acorda
reduceri ţărilor asociate care nu vor deveni membre UE în anul 2004.

În aceste condiţii, pentru anul 2003, contribuţia României este de
14,24 milioane EUR (13,2 milioane EUR pentru Programul Cadru 6 şi de
1,04 milioane EUR pentru Programul Cadru 6 Euratom), iar pentru anul
2004 se vor plăti 17,23 milioane EUR (16 milioane EUR pentru PC 6 şi
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respectiv 1,23 milioane EUR pentru PC 6 Euratom). Menţionăm că aceste
sume au fost calculate după reducerea de 30% pentru primul an şi
respectiv 20% pentru anul al doilea, efectuate de Comisia UE.

Contribuţiile se vor modifica anual în funcţie de factorul de
proporţionalitate menţionat anterior, iar schimbările vor fi notificate de
Comisia UE, prin Misiunea României la Uniunea Europeană. Plata
acestei contribuţii urmează să fie reglementată prin Hotărâre a
Guvernului.

Pentru plăţile ce se vor efectua de România, a fost solicitată
acoperirea unui procent de 50%, din bugetul programului PHARE.

Participarea la Programul Cadru 6 are loc în condiţiile promovării
unor noi orientări ale politicii cercetării la nivel european, concretizate
prin focalizarea cercetării pe proiecte integrate, de dimensiuni mari şi
importanţa europeană, prin crearea de reţele de excelenţă la nivelul
întregii Europe, prin înlăturarea fărâmiţării eforturilor de cercetare pe
calea structurării Spaţiului European de Cercetare şi întăririi bazelor
acestuia.

Participarea la Programul Cadru 6, ca element de continuitate,
poate asigura condiţiile pentru participarea efectivă la Spaţiului European
de Cercetare sprijinind prin aceasta integrarea României în Uniunea
Europeană, contribuind la finalizarea restructurării sistemului naţional de
cercetare dezvoltare şi inovare  şi la materializarea unor avantaje
decurgând din creşterea competitivităţii cercetării româneşti, care se
poate concretiza printr-un sprijin mai eficient pentru agenţii economici
din sectoarele unora dintre domeniile PC 6 cum ar fi societatea
informaţională, energia şi mediul, biotehnologiile, nanotehnologiile, ş.a.

Caracterul de urgenţă al prezentului act normativ decurge din
necesitatea asigurării, la 1 ianuarie 2003, a bazei legale a participării la
PC 6 şi a îndeplinirii obligaţiilor asumate prin Memorandumul de
Înţelegere.

Faţă de cele prezentate, Parlamentul României  a  adoptat  Legea
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.206/2002
pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre România şi
Comunităţile Europene privind asocierea României la cel de-al şaselea
Program – cadru al Comunităţii Europene pentru cercetare, dezvoltare
tehnologică şi activităţi demonstrative cu scopul de a contribui la crearea
Spaţiului European de Cercetare şi Inovare (2002-2006) şi la cel de-al
şaselea Program-cadru al Comunităţii Europene a Energiei Atomice
(Euratom) pentru activităţi de cercetare şi instruire cu scopul de a
contribui la crearea Spaţiului European de Cercetare (2002-2006), semnat
la Bruxelles la 29 octombrie 2002.


