Scurt istoric al relatiilor dintre Romania si U.E.

" Personal cred ca, constructia Europei este una dintre marile intreprinderi politice si
culturale nascute din cultura democratica si este fundamental ca acest proiect sa aiba succes.
Din pacate in multe tari europene a luat amploare scepticismul, inclusiv o anumita ostilitate fata
de ideea de Europa. Este bine ca exista tari ca Romania care dau in Europa o speranta si
abordeaza cu optimism ideea de integrare in marea comunitate a tarilor europene."
Mario Vargas Llosa, 21 septembrie 2005, Bucuresti
1993
Romania semneaza Acordul European (Acordul european instituie o asociere intre Romania,
pe de o parte, si Comunitatile Europene si Statele Membre ale acestora, pe de alta parte);
- Mai - se incepe aplicarea prevederilor comerciale din Acordul European, prin intermediul unui
Acord Interimar;

1995
- 1 februarie - intra in vigoare Acordul European;
- 22 Iunie - Romania depune cererea de aderare la Uniunea Europeana;

1997
- Iulie - Comisia Europeana adopta Agenda 2000, care include Opinia asupra cererii de aderare a
Romaniei la Uniunea Europeana;

1998
- Martie - Uniunea Europeana lanseaza, in mod oficial, procesul de extindere;
- Noiembrie - Comisia Europeana publica primele Raporturi de Tara privind procesul de aderare
al

Romaniei

(si

al

tuturor

celorlalte

tari

candidate)

la

Uniunea

Europeana;
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1999
- Iunie - Romania adopta Planul National de Aderare la Uniunea Europeana;
- Noiembrie - Comisia Europeana publica cel de-al doilea Raport de Tara privind progresele
Romaniei in procesul de aderare la Uniunea Europeana;
- Decembrie - la Helsinki, Consiliul European decide inceperea negocierilor cu sase tari
candidate, printre care si Romania;

2000
- Februarie - in cadrul reuniunii Consiliului UE pentru Afaceri Generale, dedicata lansarii
Conferintei Interguvernamentale, are loc deschiderea oficiala a negocierilor de aderare a
Romaniei;
- Martie - Romania adopta Strategia Economica pe Termen Mediu (SETM) si o prezinta in
cadrul

reuniunii

Consiliului

de

Asociere

Romania

-

Uniunea

Europeana;

- In primul semestru al anului (in timpul Presedintiei Portugheze a UE) se deschid spre negociere
5 capitole: Intreprinderi mici si mijlocii (Cap 16), Stiinta si cercetare (Cap 17), Educatie si
formare profesionala (Cap 18), Relatii externe (Cap 26) si Politica externa si de securitate
comuna (Cap 27), care sunt si inchise provizoriu;
- Mai - Guvernul Romaniei adopta Programul National de Aderare la Uniunea Europeana
(actualizat), precum si Planul de Actiune si Cadrul Macroeconomic, complementare SETM;
- 24 octombrie - in timpul Presedintiei Franceze a UE - au fost deschise 2 capitole de negociere
Statistica (Cap 12) si Cultura si audiovizual (Cap 20);
-

8 noiembrie - se publica al treilea Raport de Tara asupra progreselor inregistrate de
Romania in pregatirea pentru aderare;

-

14 noiembrie - sunt deschise inca 2 noi capitole de negociere: Telecomunicatii si
tehnologia informatiei (cap. 19) si Politica in domeniul concurentei (cap. 6). Pana la
sfarsitul anului este inchis un singur capitol - Statistica;

-

Decembrie - Consiliul European de la Nisa adopta pozitia comuna a Uniunii Europene
privind reformele institutionale necesare extinderii. Consiliul evidentiaza ca, odata cu
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intrarea in vigoare a Tratatului de la Nisa si cu reforma institutionala aferenta, Uniunea
Europeana va putea primi ca noi state membre acelea dintre tarile candidate care vor fi
pregatite la sfarsitul anului 2002

2001
- Ianuarie - iunie: in timpul Presedintiei suedeze a UE) sunt deschise spre negociere 5 noi
capitole: Dreptul societatilor comerciale (Cap 5); Pescuitul (Cap 8); Uniunea vamala (Cap
25); Libera circulatie a capitalului (Cap 4) si Politica in domeniul transporturilor (Cap 25).
Un singur capitol este inchis pe durata acestei presedintii: Pescuitul;
- 13 noiembrie - al patrulea Raport de Tara este publicat;
- noiembrie - Comisie prezinta o editie revizuita a Parteneriatului pentru Aderare cu
Romania; - 14-15 decembrie - Consiliul European de la Laeken nominalizeaza, pentru
prima data, tarile candidate susceptibile sa încheie negocierile de aderare pana la sfarsitul
anului 2002. Zece dintre tarile candidate sunt nominalizate, cu exceptia Romaniei si
Bulgariei;
- iunie - decembrie (in timpul Presedintiei Belgiene a UE) - alte trei capitole sunt deschise:
Cap 10 - Impozitare, Cap 13 - Politici sociale si de ocupare a fortei de munca si Cap 23 Protectia consumatorilor si a sanatatii. Doua capitole sunt inchise: Cap 5 - Dreptul
societatilor

comerciale

si

Cap

23

-

Protectia

consumatorilor

si

a

sanatatii;

- Decembrie - numarul capitolelor de negociere inchise de catre Romania ajunge la 9;
2002
- ianuarie - mai (in timpul Presedintiei Spaniole a UE) - sunt dechise 9 capitole: Cap 1 Libera circulatie a marfurilor, Cap 2 - Libera circulatie a persoanelor, Cap 11 - Uniunea
Economica si Monetara, Cap 14 - Energie, Cap 21 - Politica regionala si de coordonare a
instrumentelor structurale, Cap 22 - Protectia mediului, Cap 24 - Justitie si afaceri interne,
Cap 28 - Control financiar si Cap 30 - Institutii. Trei capitole sunt inchise: Cap 13 - Politica
sociala si de ocupare a fortei de munca, Cap 11 - Uniunea Economica si Monetara si Cap 30 Institutii;
- 9 octombrie - Comisia Europeana publica al cincilea Raport de Tara;
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- 13 noiembrie - Comisia adopta cate o "Foaie de parcurs" pentru Romania si Bulgaria;
- 20 noiembrie - Parlamentul European ia in considerare data de 1 ianuarie 2007 ca data tinta
pentru aderarea Romaniei la Uniunea Europeana;
-

12 - 13 decembrie - Consiliul European de la Copenhaga decide asupra aderarii a 10 noi
state

membre

si

adopta

foile

de

parcurs

pentru

România

si

Bulgaria;

- iunie - decembrie (in timpul Presedintiei Daneze a UE) - sunt deschise ultimele 4
capitole de negociere: Cap 15 - Politica industriala, Cap 7 - Agricultura, Cap 3 - Libera
circulatie a serviciilor si Cap 29 - Prevederi financiar-bugetare. Tot in cursul acestei
presedintii sunt inchise 4 capitole: Cap 15 - Politica industriala, Cap 19 - Telecomunicatii
si tehnologia informatiei, Cap 20 - Cultura si audiovizual si Cap 25 - Uniunea vamala;

2003
- 26 martie - Comisia Europeana prezinta editia revizuita a Parteneriatului de Aderare cu
Romania;
- ianuarie - mai (in timpul Presedintiei Elene a UE) - sunt inchise trei capitole: Cap 1 Libera circulatie a marfurilor, Cap 4 - Libera circulatie a capitalurilor si Cap 10 Impozitarea;
- 5 noiembrie - este dat publicitatii Raportul de Tara privind progresele Romaniei in
procesul de aderare;
-

iunie - decembrie (in timpul Presedintiei Italiene a UE) - sunt inchise inca trei capitole:
Cap 2 - Libera circulatie a persoanelor, Cap 9 - Politica in domeniul transporturilor si Cap
28 - Control financiar;

-

decembrie - din cele 30 de capitole, 22 sunt inchise provizoriu.

2004
- ianuarie-iunie - (in timpul Presedintiei Irlandeze a UE) alte trei capitole de negociere au
fost inchise: Cap 7 - Agricultura, Cap 14 - Energie si Cap 29 - Prevederi financiare si
bugetare.
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- 30 iunie - la finalul Presedintiei Irlandeze a UE, 25 din 30 de capitole de negociere au fost
inchise.
- 17 decembrie - la Consiliul European de la Bruxelles, România a primit confirmarea
politicã a încheierii negocierilor de aderare la Uniunea Europeanã.
României i se recomandã sã continue reformele si sã implementeze angajamentele referitoare
la acquis-ul comunitar, în special în domeniile: Justitie si afaceri interne, Concurentã si
Mediu. Uniunea Europeanã va continua monitorizarea pregãtirilor de aderare si considerã
cã România va fi capabilã sã-si asume obligatiile de membru de la 1 ianuarie 2007. De
asemenea, Consiliul European recomandã semnarea Tratatului de aderare comun pentru
România si Bulgaria în aprilie 2005, dupã primirea avizului Parlamentului European, si
aderarea efectivã la 1 ianuarie 2007.

2005
-13 aprilie, Parlamentul European a dat unda verde aderarii Romaniei si Bulgariei la
Uniunea Europeana. Cu 497 voturi pentru, 93 impotriva si 71 de abtineri, a fost adoptata
rezolutia

referitoare

la

aderarea

Romaniei

la

Uniunea

Europeana

in

2007.

-25 aprilie, in cadrul unei ceremonii oficiale, desfasurate la Abatia de Neumunster din
Luxemburg, presedintele Romaniei, Traian Basescu, a semnat Tratatul de Aderare la
Uniunea Europeana ca si primul ministru al Bulgariei, Simeon de Saxa Coburg, alaturi
de reprezentantii celor 25 de state membre.
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