
               LEGE nr. 247 din 9 iunie 2004 
pentru ratificarea Memorandumului de intelegere dintre Romania si Comunitatea 
Europeana privind participarea Romaniei la Programul comunitar in domeniul 
schimburilor electronice de date dintre administratii (IDA), semnat la Geneva la 10 
decembrie 2003, si pentru aprobarea platii contributiei financiare aferente participarii la 
acest program in anul 2004 
Emitent      : PARLAMENTUL 
Publicata in : MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 16 iunie 2004 
 
    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. 
 
    ART. 1 
    Se ratifica Memorandumul de intelegere dintre Romania si Comunitatea Europeana 
privind participarea Romaniei la Programul comunitar in domeniul schimburilor 
electronice de date dintre administratii (IDA), semnat la Geneva la 10 decembrie 2003. 
    ART. 2 
    (1) Se aproba plata contributiei financiare aferente participarii Romaniei la Programul 
IDA pe anul 2004. 
    (2) Contributia se plateste de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei pe anul 2004, si din fonduri alocate in acest 
scop prin Programul national PHARE. 
 
    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 
75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata. 
 
                        PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR 
                                 VALER DORNEANU 
 
                           p. PRESEDINTELE SENATULUI, 
                               DORU IOAN TARACILA 
 
    Bucuresti, 9 iunie 2004. 
    Nr. 247. 
 
                            MEMORANDUM DE INTELEGERE 
 
                 intre Romania si Comunitatea Europeana privind 
            participarea Romaniei la Programul comunitar in domeniul 
         schimburilor electronice de date dintre administratii (IDA)*) 
 
    Guvernul Romaniei, denumit in continuare Romania, pe de o parte, si Comisia 
Comunitatii Europene, denumita in continuare Comisia, in numele Comunitatii Europene, 
pe de alta parte, 
    intrucat: 
    (1) Decizia nr. 1/2002 a Consiliului de Asociere UE-Romania din 18 februarie 2002*1) 
stabileste principiile generale referitoare la participarea Romaniei la programele 



Comunitatii, lasand Comisia si autoritatile competente din Romania sa determine 
termenii si conditiile specifice, incluzand si contributia financiara, cu referire la o astfel 
de participare la fiecare program; 
    (2) Programul IDA a fost stabilit prin Decizia nr. 1.719/1999/CE*2) si Decizia 
1.720/1999/CE*3) a Parlamentului European si a Consiliului din 12 iulie 1999 si a fost 
modificat corespunzator prin Decizia nr. 2.046/2002/CE, respectiv Decizia nr. 
2.045/2002/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 octombrie 2002, 
    au convenit dupa cum urmeaza: 
------- 
    *) Traducere. 
    *1) Decizia nr. 1/2002 a Consiliului de Asociere UE-Romania din 18 februarie 2002, 
care adopta termenii generali si conditiile de participare a Romaniei in programele 
Comunitatii, OJ L 91, 6 aprilie 2002, p. 20-21. 
    *2) Decizia nr. 1.719/1999/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 iulie 
1999 despre o serie de linii directoare incluzand identificarea proiectelor cu interese 
comune, pentru retele intereuropene pentru schimbul electronic de date dintre 
administratii (IDA), OJ L 203, 3 august 1999, p. 1. 
    *3) Decizia 1.720/1999/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 iulie 
1999, care adopta o serie de actiuni si masuri pentru a asigura interoperabilitatea si 
accesul la retelele transeuropene pentru schimbul electronic de date dintre administratii 
(IDA), OJ L 203, 3 august 1999, p. 9. 
 
    ART. 1 
    Program 
    Romania va participa la Programul IDA (denumit in continuare Program), in 
conformitate cu conditiile stipulate de Decizia nr. 1/2002 a Consiliului de Asociere UE-
Romania din data de 18 februarie 2002, care stabileste principiile generale pentru 
participarea Romaniei la programele Comunitatii, si in conformitate cu termenii si 
conditiile la care se face referire in art. 2 din prezentul memorandum de intelegere. 
    ART. 2 
    Termenii si conditiile privind participarea la Program 
    1. Romania va participa la activitatile Programului in conformitate cu obiectivele, 
criteriile, procedurile si termenele limita definite in deciziile nr. 1.719/1999/CE si nr. 
1.720/1999/CE. 
    2. Termenii si conditiile aplicabile predarii, examinarii si selectarii cererilor 
institutiilor, organizatiilor si ale persoanelor fizice eligibile din Romania vor fi aceleasi 
care se aplica institutiilor, organizatiilor si persoanelor fizice eligibile din statele membre 
ale Uniunii Europene. 
    3. Pentru a participa la Program, Romania va plati o contributie financiara anuala la 
Bugetul General al Uniunii Europene. 
    4. Contributia financiara a Romaniei privind participarea sa si implementarea 
Programului va fi adaugata la suma specificata in fiecare an in Bugetul General al 
Uniunii Europene, pentru indeplinirea obligatiilor financiare ce revin din diferitele forme 
ale masurilor necesare ce trebuie luate pentru executarea, gestionarea si punerea in 
functiune a Programului. 



    5. Una dintre limbile oficiale ale Comunitatii va fi folosita pentru procedurile 
referitoare la cereri, contracte si rapoarte, precum si pentru alte aspecte administrative ale 
Programului. 
    ART. 3 
    Contributia financiara 
    Regulile privind contributia financiara a Romaniei sunt stipulate in anexa. 
    O parte din contributia financiara va fi finantata din instrumentul relevant al ajutorului 
extern al Comunitatii, daca Romania cere astfel*4). 
-------- 
    *4) Suma globala pentru asistenta externa din partea Comunitatii va fi indicata in 
Memorandumul financiar din programul anual referitor la aceasta asistenta (PHARE). 
 
    ART. 4 
    Raportare si evaluare 
    Fara a aduce atingere responsabilitatilor Comisiei si ale Curtii de Conturi a 
Comunitatilor Europene referitoare la monitorizarea si evaluarea Programului, 
participarea Romaniei la Program va fi monitorizata pe baza parteneriatului ce implica 
Comisia si Romania. 
    Romania va trimite Comisiei rapoarte relevante si va lua parte la alte activitati 
specifice oferite de catre Comunitate in contextul Programului. 
    ART. 5 
    Dispozitii finale 
    Prezentul memorandum de intelegere se va aplica pe durata Programului. Cu toate 
acestea, daca Comunitatea Europeana va decide sa prelungeasca durata Programului fara 
nici o schimbare esentiala in cadrul acestuia, atunci prezentul memorandum de intelegere 
va fi de asemenea prelungit in mod corespunzator si automat, daca nici o parte nu il va 
denunta. 
    Anexa face parte integranta din prezentul memorandum de intelegere. 
    Prezentul memorandum de intelegere va putea fi amendat numai in scris prin acordul 
comun al partilor. 
    Prezentul memorandum de intelegere va intra in vigoare la data la care Romania va 
informa Comisia Europeana, prin canale diplomatice, ca a fost finalizata procedura 
interna de ratificare. 
    Incheiat la Geneva la 10 decembrie 2003. 
 
                                     Pentru 
                               Guvernul Romaniei, 
                                   Dan Nica, 
              ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei 
 
                                     Pentru 
                               Comisia Europeana, 
                                Erkki Liikanen, 
                      membru al Comisiei pentru Industrie 
                          si Societatea Informationala 
 



 
    ANEXA 
 
                                     REGULI 
           privind contributia financiara a Romaniei la Programul IDA 
 
    1. Contributia financiara va fi platita de Romania la Bugetul General al Uniunii 
Europene, pentru a participa la Program, si va fi urmatoarea: 
    - 133.364 euro pentru anul 2003; 
    - 156.705 euro pentru anul 2004. 
    2. Contributia Romaniei va acoperi costurile referitoare la pregatirea, fezabilitatea, 
dezvoltarea si executarea proiectelor de interes comun, precum si pentru dezvoltarea si 
implementarea masurilor orizontale conform prevederilor din Program. 
    3. Costurile de calatorie ale reprezentantilor si ale expertilor romani cu scopul de a lua 
parte in calitate de observatori la activitatea comitetului la care s-a facut referire in art. 8 
din Decizia nr. 1.719/1999/CE si in art. 12 din Decizia nr. 1.720/1999/CE sau la alte 
intalniri referitoare la implementarea Programului vor fi rambursate de catre Comisie pe 
aceeasi baza si in conformitate cu procedurile in vigoare pentru reprezentantii statelor 
membre ale Uniunii Europene. 
    4. Regulamentul financiar aplicabil Bugetului General al Uniunii Europene va fi 
aplicat si gestionarii contributiei Romaniei. 
    5. Cand prezentul memorandum de intelegere va intra in vigoare, precum si la 
inceputul fiecarui an fiscal, Comisia va trimite Romaniei o cerere de fonduri 
corespunzatoare contributiei ei la costurile acoperite de acest memorandum de intelegere. 
    Contributia corespunzatoare va fi platita in euro intr-un cont al Comisiei special stabilit 
pentru plati in euro. 
    6. Romania va plati contributia sa financiara la costurile anuale in conformitate cu 
cererea de fonduri, dar nu mai tarziu de 3 luni de la data cererii. Orice intarziere de plata 
va duce la plata de dobanzi de catre Romania, adaugate la suma respectiva incepand de la 
acea data. Rata dobanzii va fi aceea a Bancii Centrale Europene pentru operatiunile sale 
principale de refinantare si va fi facuta in euro la data limita, cu o crestere de 1,5%. 
    In cazul in care intarzierea platii contributiei este atat de mare incat poate periclita in 
mod semnificativ implementarea si gestionarea Programului, participarea la Program a 
Romaniei pentru anul respectiv va fi suspendata de catre Comisie in urma neplatii in 
termen de 20 de zile lucratoare de la trimiterea catre Romania a unei scrisori oficiale de 
avertizare. 
 
                                         ------------ 
 


