MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE

PRIVIND

COOPERAREA ÎN DOMENIUL COMBATERII CORUPŢIEI PRIN
INTERMEDIUL INIŢIATIVEI ANTICORUPŢIE SUD-EST EUROPENE

Zagreb, 13 aprilie, 2007
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Guvernele Republicii Albania, Bosniei şi
Herzegovina, Republicii Bulgaria, Republicii Croaţia, Fostei Republici Yugoslave
Macedonia, Republicii Moldova, Republicii Muntenegro, Romaniei şi a Republicii Serbia
În continuare „Părţile”,
Reafirmînd că cooperarea regională este o cerinţă pentru a asigura stabilitatea,
securitatea şi dezvoltarea economico - socială în Europa de Sud Est, inclusiv prin
intermediul activităţilor transfrontaliere anticorupţie,
Recunoscînd că achiziţionarea statutului de membru în UE va necesita eforturi
semnificative la nivel naţional şi regional în cadrul domeniului de combatere a corupţiei
de către toate ţările interesate,
Reamintind Compactul şi Planul de Acţiuni din anul 2000 a Iniţiativei Anticorupţie a
Pactului de Stabilitate (SPAI), Declaraţia de la Londra din 2002 cu privire la combaterea
crimei organizate şi corupţiei, declaraţia de la Thessaloniki din 2003 între Uniunea
Europeană şi Balcanii de Vest şi Declaraţia comună SEECP din 2004 referitor la Justiţie
şi Afaceri Interne
Recunoscînd progresul făcut de ţările participante în implementarea reformelor
anticorupţie convenite la Declaraţia Ministerială SPAI din 2005 referitor la 10 Măsuri
Comune pentru Combaterea Corupţiei în Europa de Sud Est,
Recunoscînd că înfiinţarea Oficiului Secretariatului Regional de Legătură (SPAI RSLO)
în Octombrie 2003 reprezintă o demonstraţie clară şi vizibilă a devotamentului statelor
regionale pentru a coopera şi coordona lupta lor împotriva corupţiei în Europa de Sud
Est,
Reamintind Concluziile reuniunilor Mesei Regionale şi Mesei de Lucru III care a avut
loc la Belgrad şi Bucureşti în 2006, de asemenea şi Deciziile celei de-a 10-a Reuniune
a Grupului de Cîrmuire SPAI, Belgrad 30 Mai 2006 ce se referea la finanţarea SPAI,
s-au înţeles asupra următoarelor:
Articolul 1 – Conducerea SPAI
Părţile sunt de acord să accepte responsabilitatea comună pentru SPAI şi să asigure
durabilitatea financiară a activităţilor SPAI RSLO.
Grupul Regional de Cîrmuire este autoritatea deliberativă a SPAI şi se întruneşte
odată pe an sau oricînd este necesar pentru a decide programul şi bugetul pentru
anul următor. Membrii Grupului de Conducere pot decide de a invita la reuniunile
sale ţări şi organizaţii partenere în calitate de observatori.
Un Preşedinte în Oficiu pentru SPAI va fi numit în fiecare an din regiune de către
Grupul Regional de Cîrmuire. Primul Preşedinte va fi numit cît de curînd posibil
urmînd intrarea în vigoare a prezentului Memorandum. Preşedintele va prezida
întrunirile Grupului Regional de Conducere, va asigura coordonarea şi conducerea
activităţilor SPAI RSLO din numele Grupului Regional de Cîrmuire şi va raporta la
întrevederele Mesei Regionale a Pactului de Stabilitate.
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După transformarea Pactului de Stabilitate
în Consiliul Regional de Cooperare Preşedintele va raporta Consiliului.
Părţile reafirmă, în conformitate cu Declaraţia Ministerială SPAI din 2005 referitor la
10 măsuri comune pentru combaterea corupţiei în Europa de Sud Est, obligaţia lor de
a susţine şi a consolida capacitatea SPAI RSLO de a servi drept Centru de Resurse
Anticorupuţie în Sud-Estul Europei şi să servească drept punct focal pentru
cooperarea regională anticorupţie prin facilitarea celor mai bune practici şi
diseminarea lecţiilor studiate.
De asemenea, părţile reafirmă, în concordanţă cu Declaraţia Ministerială SPAI din
2005 referitor la 10 măsuri comune pentru curmarea corupţiei în Europa de Sud Est,
obligaţia lor de a consolida rolul Înalţilor Reprezentanţi în calitate de coordonatori
naţionali în domeniul anticorupţie şi puncte focale pentru partenerii intarnaţionali prin
intermediul asigurării lor cu suport politic şi resurse umane şi financiare adecvate.
Articolul 2 – Finanţarea bugetului programatic şi operaţional al SPAI
Ţările membre SPAI sunt de acord să contribuie anual, începînd cu 2007, cu o sumă
minimă în mărime de 24.000 Euro pentru costurile operaţionale şi programatice ale
SPAI, astfel asigurînd durabilitatea financiară a SPAI RSLO.
Prima contribuţie financiară va fi transferată în contul bancar SPAI RSLO menţionat mai
jos, cit mai curînd posibil pe perioada primelor trei luni după semnarea prezentului
Memorandum de Înţelegere. Următoarele contribuţii financiare anuale vor fi transferate
în primul trimestru a fiecărui an.
BENEFICIAR: SPAI RSLO 2
Contul EUR: 503022 136623
______________________________________________________________________
BANCA BENEFICIARULUI: VOLKSBANK BH DD SARAJEVO
Codul SWIFT: VBSABA22
______________________________________________________________________
BANCA INTERMEDIARĂ : DEUTSCHE BANK
Contul EUR: 936 537 000
Codul SWIFT: DEUTDEFF
______________________________________________________________________
SPAI RSLO imediat va notifica Părţile despre schimbările cu privire la procedurile de
plată.
Părţile sunt de acord că în cazul în care contribuţiile alocate pentru un an fiscal nu au
fost cheltuite în întregime, suma rămasă va fi automat inclusă în bugetul SPAI RSLO
pentru anul fiscal următor, fără acord oficial prealabil.
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Art. 3 – Rapoartele Financiare şi audit
SPAI RSLO va aproviziona anual Grupul de Cîrmuire cu rapoarte referitoare la
implementarea programei şi toate cheltuielile bugetare implicate.
SPAI RSLO va autoriza, anual, un control (audit) financiar independent. Rezultatele
şi recomandările controlului vor fi prezentate Grupului de Cîrmuire pentru revizuire şi
oricărei alte părţi care a contribuit financiar la bugetul SPAI.
Articolul 4 – Perioada, Terminarea şi depozitarea Memorandumului
Acest Memorandum, aprobat de Părţi în conformitate cu procedurile sale juridice
interne, va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare momentului de notificare a
Depozitarului de către ultima Parte despre încheierea procedurilor necesare în acest
sens.
Oricare dintre Părţi poate aplica provizoriu prezentul Memorandum din data semnării
lui, dacă aceasta este permis de prevederile interne.
În calitate de Stat Depozitar va servi Republica Croaţia.
Acest Memorandum va rămîne în vigoare timp de trei ani şi va fi extins automat pentru
o altă perioadă de trei ani pînă cînd nu va fi convenit altfel între Părţi.
Orice Parte poate denunţa acest Memorandum prin prezentarea unei notificări către
statul Depozitar. Statul Depozitar are obligaţia de a informa toate Părţile despre
primirea unei astfel de notificări timp de 15 zile. Denunţarea va intra in vigoare trei luni
după data primirii notificării.
Orice dispută între Părţi referitoare la interpretarea sau implementarea prezentului
Memorandum, inclusiv validitatea sau finisarea acestuia vor fi soluţionate de către
Părţi prin negociere.
Necătînd la finisarea prezentului Memorandum, prevederile sale vor rămîne în
vigoare atît timp cît va fi necesar pentru a permite finisarea anumitor activităţi
întreprinse în conformitate cu prezentul Memorandum.
Originalul acestui Memorandum într-un singur exemplar în limba engleză este depozitat
în Republica Croaţia, în calitate de stat Depozitar, care va transmite o copie
autentificată fiecărei părţi.
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Semnat la 13 Aprilie 2007 la Zagreb,
Republica Croaţia

Întru confirmarea celor menţionate, subsemnaţii, fiind autorizaţi la momentul potrivit de
către Guvernele respective, au semnat acest Memorandum de Înţelegere.
Miniştrii Ţărilor Membre SPAI
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