Scurt istoric al negocierilor Uniunea Europeana – Romania
1993
Romania incheie Acordul de Asociere la Uniunea Europeana, baza legala a
relatiilor dintre Uniunea Europeana si Romania, statuand cadrul juridic si
institutional al raporturilor cu UE avand ca obiectiv fundamental pregatirea
integrarii in Uniunea Europeana.
1995
La 1 februarie a intrat in vigoare Acordul de Asociere, iar la 22 iunie Romania a
inaintat Cererea de aderare la UE, anexand Strategia Nationala de Pregatire a
Aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.
1998
In noiembrie se publica primul Raport Anual al Comisiei Europene privind
cererea de aderare a Romaniei la UE.
1999
In iunie Romania inainteaza Programul National de Aderare la Uniunea
Europeana.
Consiliul European de la Helsinki din decembrie 1999 a hotarat deschiderea
negocierilor de aderare a Romaniei la UE.
2000
Se incep efectiv negocierile de aderare, Romania deschizand negocierile pentru
9 capitole de negociere: 27-Politica externa si de securitate comuna, 6Concurenta, 12-Statistica, 16-Intreprinderi mici si mijlocii, 17-Stiinta si cercetare,
18-Educatie, formare profesionala si tineret, 19-Telecomunicatii si tehnologia
informatiei, 20-Cultura si politica in domeniul audio-vizualului si 26-Relatii
externe. Dintre acestea, 6 capitole de negociere au fost inchise provizoriu, iar
pentru trei capitole (6-Concurenta, 19-Telecomunicatii si tehnologia informatiei si
20-Cultura si politica in domeniul audio-vizualului) au fost solicitate informatii
suplimentare din partea autoritatilor romane.
2001
Romania a deschis negocierile pentru 8 capitole: 4-Libera circulatie a capitalului,
5-Dreptul societatilor comerciale, 8-Pescuitul, 9-Politica in domeniul
transporturilor, 10-Impozitarea, 13-Politici sociale si ocuparea fortei de munca,
23-Protectia consumatorului si a sanatatii si 25-Uniunea Vamala si au fost
inchise provizoriu negocierile pentru 3 capitole (5-Dreptul societatilor comerciale,
8-Pescuitul si 23-Protectia consumatorului).
2002
In acest an Romania a deschis negocierile pentru 13 capitole de negociere: 1Libera circulatie a marfurilor, 2-Libera circulatie a persoanelor, 3-Libera circulatie
a serviciilor, 7-Agricultura, 11-Uniunea Economica Monetara, 14-Energia, 15-

Politica Industriala, 21-Politica Regionala, 22-Protectia mediului, 24-Justitie si
afaceri interne, 28-Control financiar, 29-Prevederi financiar bugetare si 30Institutii.
Capitolele 11-Uniunea Economica Monetara, 13-Politici sociale si ocuparea fortei
de munca, 15-Politica Industriala, 19-Telecomunicatii si tehnologia informatiei,
20-Cultura si politica in domeniul audio-vizualului, 25-Uniunea Vamala si 30Institutii au fost inchise provizoriu.
In luna decembrie – Consiliul European de la Copenhaga decide asupra aderarii
a 10 noi membri si adopta Foile de parcurs propuse de catre Comisia Europeana
pentru Romania si Bulgaria, exprimand sprijinul pentru obiectivul aderarii la UE
in 2007.
2003
In acest an au fost inchise provizoriu capitolele 1-Libera circulatie a marfurilor, 2Libera circulatie a persoanelor, 4-Libera circulatie a capitalului, 9-Politica in
domeniul transporturilor si 10-Impozitarea.
Decembrie - Pentru prima data intr-un document al Consiliului European este
afirmat obiectivul semnarii Tratatului comun de aderare al Romaniei si Bulgariei
in 2005, pentru a putea deveni stat membru in 2007.
2004
Romania a inchis provizoriu 2 capitole de negociere: 7-Agricultura si 29Prevederi financiare si bugetare. Aceasta decizie a fost luata in cadrul
Conferintei de Aderare Romania - Uniunea Europeana care a avut loc la
Bruxelles in data de 4 iunie 2004.
Capitolul de negociere 14 - Energia a fost inchis provizoriu, in cadrul Conferintei
de Aderare Romania-UE, care a avut loc la Bruxelles, miercuri, 30 iunie 2004.
Romania a finalizat negocierile pentru capitolele 3 – Libera circulatie a serviciilor
si 21 – Politica regionala si coordonarea instrumentelor structurale in cadrul
Conferintei de Aderare Romania-UE, desfasurata la Bruxelles, miercuri, 23
septembrie 2004.
La conferinta de aderare din 26 noiembrie 2004, Romania a inchis provizoriu
capitolelel 22 - Mediu si 31 - Diverse.
Romania a finalizat negocierile de aderare, prin inchiderea ultimelor doua
capitole de negociere: 6 - Concurenta si 24 - Justitie si afaceri interne. Inchiderea
celor douã capitole a avut loc cu prilejul conferintei de aderare Romania-UE care
a avut loc la Bruxelles, in seara zilei de 8 decembrie 2004.
Uniunea Europeanã va continua monitorizarea pregãtirilor de aderare si
considerã cã Romania va fi capabilã sã-si asume obligatiile de membru de la 1
ianuarie 2007.
2005

La 13 aprilie 2005 Parlamentul European a adoptat rezolutia referitoare la
aderarea Romaniei la Uniunea Europeana la 1 ianuarie 2007.
La Abatia de Neumunster din Luxemburg, pe data de 25 aprilie, presedintele
Romaniei, Traian Basescu, a semnat Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana,
impreuna cu primul ministru al Bulgariei, Simeon de Saxe-Coburg, alaturi de
reprezentantii celor 25 de state membre. Incepand cu aceastã datã, Romania are
statutul de observator la activitatea institutiilor europene.
La 25 octombrie 2005, Comisia Europeanã publicã primul Raport Comprehensiv
de Monitorizare pentru Romania care evidentiaza progresele facute in pregatirea
interna.
2006
La 16 mai este publicat Raportul comprehensiv de monitorizare al Comisiei –
numarul domeniilor care ridicau serioase semne de intrebare in contextul
pregatirii Romaniei pentru aderare a scazut in mod semnificativ de la 14 in
octombrie 2005 la 4 in prezent.
Comisia Europeana va continua sa monitorizeze progresele Romaniei pana in
momentul aderarii.

