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Preambul 

 
Având în vedere necesitatea identificării celor mai bune măsuri pentru optimizarea 

mecanismelor de absorbție a fondurilor structurale; 

În scopul stabilirii unui dialog constant şi constructiv în ceea ce priveşte rezolvarea 
problemelor care vizează absorbția fondurilor europene; 

Afirmând nevoia continuă a respectării şi garantării dreptului la informare a 
cetăţenilor asupra informaţiilor cu caracter public în raport cu prerogativele Parlamentului 
şi activitatea Camerei Deputaţilor, în acord cu respectarea legislaţiei incidente, 

Valorizând principiul transparenţei şi obiectivităţii, ce caracterizează activitatea 
ambelor părţi; 

În conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale privind gestionarea asistenţei 
comunitare nerambursabile şi pentru implementarea corectă a acesteia; 

Văzând dispoziţiile Regulamentelor europene destinate sprijinirii şi susţinerii 
planurilor de dezvoltare durabilă şi regională;  

Ţinând seama şi de Tratatul de la Lisabona, semnat de cele 27 de state membre 
ale Uniunii Europene la 13 decembrie 2007 şi ratificat de România prin Legea nr. 13 din 
15 februarie 2008 şi intrat în vigoare la 1 decembrie 2009; 

 
Noi, părţile: 
Parlamentul României - Camera Deputaţilor, Biroul Permanent, cu sediul în 

municipiul Bucureşti, str. Izvor, nr. 2-4, sector 5, reprezentată prin domnul Valeriu Ştefan 
Zgonea, în calitate de Preşedinte,  

 
şi 
 

Coaliţia Naţională pentru Modernizarea României (CNMR) (Coaliţia Naţională 
pentru Absorbţia Fondurilor Structurale), cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Corbeni,      
nr. 4A, sector 2, reprezentată prin domnul Alexandru Cumpănașu, în calitate de 
Președinte, 

http://www.fonduri-ue.ro/legislatie/legislatie-nationala/gestionarea-asistentei-nerambursabile�
http://www.fonduri-ue.ro/legislatie/legislatie-nationala/gestionarea-asistentei-nerambursabile�


 
Am încheiat prezentul ACORD DE PARTENERIAT, cu următoarele prevederi: 

 

 

 

CAPITOLUL I 

Obiectul acordului 

 

 

Art. 1 
(1) Prezentul acord de parteneriat are ca obiect realizarea unor activităţi de 

cooperare între Parlamentul României - Camera Deputaţilor şi Coaliţia Naţională pentru 
Modernizarea României (CNMR) (Coaliția Națională pentru Absorbția Fondurilor 
Structurale), în vederea stimulării şi susţinerii măsurilor viabile pentru optimizarea 
mecanismelor de absorbție a fondurilor structurale, precum şi a identificării soluţiilor 
optime pentru problemele care pot greva absorbția fondurilor europene. 

(2) Activităţile comune, subscrise alin. (1), se desfăşoară în condiţiile 
reglementărilor legale în vigoare şi ale prezentului acord, cu scopul de a îmbunătăţi şi 
simplifica procedurile administrative existente şi de perspectivă, respectiv de a creștere 
gradul de absorbție a fondurilor structurale, în beneficiul unei dezvoltări regionale şi 
durabile. 

 
Art. 2  
În perioada derulării acordului, părţile pot iniţia acţiuni pentru:  
(1) evaluarea cauzelor structurale care au generat slaba absorbţie a fondurilor 

europene în exerciţiul 2007-2013 de către România, ca stat membru al Uniunii Europene; 
(2) realizarea unor întâlniri lunare, dintre experţii Camerei Deputaţilor şi ai CNMR, 

în vederea stabilirii măsurilor concrete, viabile şi a soluţiilor optime identificate, raportat la 
impactul şi eforturile rezultate; 

(3) cooperarea dintre Camera Deputaților și părți ale Coaliției, în vederea 
accelerării absorbției fondurilor europene, în domeniile de interes comun; 

(4) conlucrarea pentru modificarea/completarea legislației naționale în domeniile 
de interes comun în vederea creșterii gradului de absorbție a fondurilor europene; 

(5) inițierea “Zilei de Consultare Publică” pentru proiectele de lege și propunerile 
legislative relevante în materia afacerilor europene, aflate în dezbaterea comisiilor 
permanente ale Camerei Deputaților, în calitate de primă Cameră sesizată; 

(6) creşterea expertizei şi a pregătirii specifice, în domeniul afacerilor europene, a 
personalului nou, angrenat din cadrul Camerei Deputaţilor şi CNMR; 

(7) schimbul de materiale de informare referitoare la posibilităţile existente şi 
demersurile necesare atingerii obiectivelor stabilite; 

(8) realizarea unor analize sectoriale și proiecte operaționale în materie de fonduri 
europene; 

(9) analizarea periodică, dar fără a depăşi 2 ani de la data ultimei evaluări, a 
modului de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale, la nivel naţional, după 
anul 2013; 

(10) organizarea de simpozioane, dezbateri etc., în comun, pentru prezentarea 
rezultatelor cooperării și a analizelor comune realizate; 



(11) diseminarea bunelor practici și transferarea cunoștințelor dobândite, către 
țările din regiune, în special; 

(12) monitorizarea și evaluarea permanentă a activităților întreprinse în aplicarea 
prezentului acord, în cadrul unor întâlniri trimestriale, cu agenda prestabilită, în 
coordonarea conducerilor părţilor; 

(13) informarea autorităţilor naţionale şi internaţionale şi a persoanelor interesate, 
precum şi a tuturor cetăţenilor cu privire la activităţile şi acţiunile întreprinse în baza 
prezentului acord, pentru a facilita astfel informarea corectă asupra nivelului de absorbţie 
a fondurilor structurale şi, după caz, sesizarea instituţiilor abilitate ale statului român în 
legătura cu eventuale fapte ce pot constitui forme de încălcare a prevederilor legale. 

 
Art. 3  
În vederea realizării scopului prezentului acord părţile efectuează, în condiţiile legii, 

schimbul de date şi de informaţii privind activitatea specifică a acestora, cu  respectarea 
legislaţiei în vigoare privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal. 

 
 

CAPITOLUL II 
Drepturile şi obligaţiile părţilor 

 
Art. 4 
(1) Pentru îndeplinirea obiectivelor prezentului acord, Camera Deputaţilor colaborează 

pentru iniţierea acţiunilor prevăzute la art. 2, prin comisiile de specialitate, în baza mandatului 
primit de la Biroul Permanent. 

(2) În exercitarea mandatului conferit de Biroul Permanent, comisiile de specialitate 
pot conlucra cu autorități și instituții publice relevante, raportat la obiectul prezentului acord. 
 

Art. 5 
Pentru îndeplinirea obiectivelor prezentului acord, Coaliţia Naţională pentru 

Modernizarea României (Coaliţia Naţională pentru Absorbţia Fondurilor Structurale): 
(1) desemnează un reprezentant al CNMR, cu titlul de “consilier onorific al 

Președintelui Camerei Deputaților”, ca persoană de legătură în îndeplinirea obiectivelor sus-
enunţate; 

(2) utilizează datele şi informaţiile obţinute, exclusiv, în raport cu obiectul acordului; 
(3) asigură cunoaşterea de către reprezentanţii săi a demersurilor întreprinse în 

vederea atingerii obiectivelor stabilite; 
(4) informează Camera Deputaţilor cu privire la activităţile şi acţiunile ce se 

apreciază a fi întreprinse în baza prezentului acord, faţă de care aceasta va transmite 
poziţia instituţională, în termen de maxim 30 zile, ca parte a colaborării, în sprijinul 
atingerii obiectivelor comune; 

(5) definitivează concluziile fiecărei întâlniri şi comunicatele de presă, comune, 
după exprimarea poziţiilor instituţionale, iar materialele finale se transmit Camerei 
deputaţilor într-un termen rezonabil. 
 

CAPITOLUL III 
Durata acordului 

 
Art. 6 



(1) Prezentul acord intră în vigoare la data semnării de către părţi și este valabil 
până la 15 decembrie 2016. De comun acord, în cadrul analizelor trimestriale, părţile pot 
avansa modificări cu privire la durata sau obiectul acordului prin act adiţional, după caz. 

(2) Comunicarea dintre părţi se va face în formă scrisă. 
 

 
 
 

CAPITOLUL IV 
Răspunderea părţilor 

 
Art. 7 
Ambele părţi se angajează să aducă la îndeplinire cu bună credinţă prevederile 

prezentului document, acordând o importanţă deosebită cooperării şi colaborării 
instituţionale, în scopul creşterii puterii de absorbţie a fondurilor structurale. 

 

 

CAPITOLUL V 

Soluţionarea litigiilor 

Art. 8 
Neînţelegerile dintre părţi cu privire la interpretarea sau aplicarea prevederilor 

acordului se soluţionează pe cale amiabilă, cu consultarea Biroului Permanent. 
 
 
Încheiat astăzi ___.___.2015, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare 

parte. 
 
 
 
 
 

Ştefan Valeriu Zgonea                               Alexandru Cumpănașu 
 

                     Preşedinte                                                                     Președinte 
 
 


