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Parlamentul Romaniei 

Senat

Comisia pentru apdrare, ordine publicd si sigurantd nationald

Nr. XXV/362/2019

RAPORT
asupra Proiectului de lege pentru continuarea dezvoltarii capabilita^ii 

operafionale aeriene cuprinse in Etapa de tranzi^ie inifiala a Concep^iei 
de realizare graduala a capabilita^ii de aparare aeriana in cadrul 

programului "Avion multirol al Fortelor Aeriene"
(L600/2019)

In conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Senatului, republicat, prin 
adresa nr. L 600/2019, Biroul permanent al Senatului a sesizat Comisia pentru aparare, 
ordine publica §i siguran5;a nationals, in procedura de urgenta, spre dezbaterea ^i 
elaborarea raportului asupra Proiectului de lege pentru continuarea dezvoltarii 
capabilitapi operaponale aeriene cuprinse in Etapa de tranzi^ie ini^iala a Concepfiei 
de realizare graduala a capabilitafii de aparare aeriana in cadrul programului 
"Avion multirol al For^elor Aeriene", al carui iniUator este Guvernul Romaniei.

Senatul este prima Camera sesizata.

Propunerea legislativa are ca obiect continuarea dezvoltarii 
capabilitatilor operationale aeriene cuprinse in Etapa de tranzij:ie in^iala a 
Concep^:iei de realizare graduala a capabilita^ii de aparare aeriana in cadrul 
programului "Avion multirol al For^elor Aeriene". Intervenj;iile legislative vizeaza 
„atribuirea contractelor de achizitie pentru pachetul de 5 avioane de la Guvernul 
Republicii Portugheze si a pachetului de bunuri si servicii complementar de la 
Guvernul Statelor Unite ale Americii", precum si faptul ca „se introduc derogari de la 
prevederile art. 173, art. 174 si ale art. 176 din Legea nr.207/2015 privind Codul de 
procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare".

Consiliul Suprem de Aparare a Tarii a avizat favorabil proiectul de lege.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observa^ii §i
propuneri.
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In conformitate cu prevederile art. 63 din Regulamentul Senatului, republicat, 
cu modificarile si completarile ulterioare, la dezbaterea proiectului de lege au 
participat reprezentanji ai Ministerului Apararii Nationale.

Membrii Comisiei pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala au 
dezbatut proiectul de lege m sedinta din data de 3 decembrie 2019 §i au hotarat, cu 
unanimitatea voturilor membrilor prezenti, adoptarea unui raport de admitere, 
fara amendamente.

In raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare si urmeaza a fi adoptat m conformitate cu prevederile 
art. 76, alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

Comisia pentru aparare, ordine publica ^i siguran^ nationala supune 
spre dezbatere ^i adoptare, plenului Senatului, prezentul raport de admitere, fara 
amendamente, precum $1 proiectul de lege.

Potrivit prevederilor art. 75 alin.(l} din Constitufia Romaniei, republicata, 
ale art. 92 alin. (7] pctl din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile si 
completarile ulterioare, Senatul este prima Camera sesizata.

PRE§EDINTE, secrKtar,I
Senator Tit-Livi- ILOIU Senator $tefan-RkdU OPREA

Intocmit: Consilier parlamentar Valentin Busuioc
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