
EXPUNERE DE MOTIVE

Secfiunea 1
Titlul proiectului de act normativ

Lege pentru continuarea dezvoltarii capabilita^ii opera^ionale aeriene cuprinse in 
Etapa de tranzi^ie ini^iala a Concep^iei de realizare graduala a capabilita^ii de aparare 
aeriana in cadrul programului „Avion multirol al Foitelor Aeriene”.

Secfiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea
situa^iei
actuale

Forjele Aeriene Romane contribuie la asigurarea securitatii 
Romaniei, executarid permanent apararea spaiiului aerian 
nalional/NATO, pe timp de pace prin Serviciul de Lupta Permanent - 
Polilie Aeriana (SLP-PA), sub comanda NATO, in conformitate cu 
angajamentele asumate, concomitent cu generarea/regenerarea for^elor 
pentru pregatirea in vederea executarii misiunii de lupta la criza §i razboi.

In prezent Forjele Aeriene Romane asigura executarea misiunilor 
SLP-PA cu avioane MiG-21 LanceR §i nepermanent cu avioane F-16. 
Continuarea executarii SLP-PA cu avioanele MiG-21 LanceR este o 
solutie doar pe termen scurt, cu limitM operaiionale §i de sprijin logistic 
semnificative §i cu costuri din ce in ce mai mari.

Scoaterea graduala din serviciu a avioanelor MiG-21 LanceR §i 
necesitatea executarii in regim permanent a Serviciului de Lupta - Poli^ie 
Aeriana cu avioane F-16, coroborate cu evolulia mediului de securitate 
regional, au determinat identificarea unei soluiii care sa permita 
executarea SLP-PA cu avioane F-16, conform angajamentelor asumate 
fa^a de NATO.

Pana la aceasta data, pe baza prevederilor Concepiiei de realizare 
graduala a capabilitalii de aparare aeriana in cadrul programului „Avion 
multirol al Forjelor Aeriene”, aprobate prin Hotararea Consiliului Suprem 
de Aparare a ^arii nr. S-70/2012, §i in conformitate cu prevederile Legii 
nr. 240/2013 pentru realizarea capabilitatii operalionale aeriene cuprinse 
in Faza 1 a Etapei de tranzi^ie ini^iala a Concep^iei de realizare graduala a 
capabilitalii de aparare aeriana in cadrul programului „Avion multirol al 
For^elor Aeriene”, cu modificarile §i completarile ulterioare, au fost 
semnate contracte cu Guvemul Republicii Portugheze §i Guvemul Statelor 
Unite ale Americii pentru achizitionarea a 12 avioane F-16 MLU M5.2R, a 
suportului logistic, instruire §i armament. Cele 12 avioane au fost livrate in 
perioada 2016-2017.

Pentru o abordare integrate §i completa a achiziliei avioanelor F-16 in 
vederea atingerii obiectivelor prevazute in Hotararea Consiliului Suprem 
de Aparare a Jarii nr. S-70/2012 (realizarea a 3 escadrile, formate ,din 16 
avioane fiecare, in anul 2020 §i asigurarea contribuliei nationale la
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ap&area colectiva), s-a transmis paitii ameiicane o scrisoare de cerere 
LOR for EDA - Letter of Request for Excess Defense Article, pentru 
regenerarea §i modemizarea unui numar de pana la 36 de avioane F-16. 
Totodata, au fost transmise §i scrisori de cereri de informa^ii (RFI - 
Request for Information) adresate guvemelor statelor membre NATO care 
au in dotare avioane F-16 dotate cu motoare F100-PW-220/220E (Belgia, 
Danemarca, Olanda, Norvegia, Portugalia, Grecia) §i Israel.

Singura soluble fezabila identificata in urma analizei raspunsurilor la 
cererile de informalii primite, o reprezinta achizilia de la Guvemul 
Republicii Portugheze a 5 avioane F-16 A din excedent (avand 
configurafia M.5.2R identica cu cea a avioanelor aflate in prezent in 
dotarea Forjelor Aeriene Romane), a unui pachet de bunuri §i servicii care 
include §i modemizarea avioanelor F-16 din dotarea Foitelor Aeriene 
Romane la o configuralie superioara M.6.X., elemente de suport logistic §i 
instmirea personalului tehnic ingineresc, precum §i a pachetului 
complementar de bunuri §i servicii de la Guvemul Statelor Unite ale 
Americii.

Solu^ia identificata va permite cre§terea nivelului de instraire a 
personalului tehnic ingineresc §i crearea la nivelul Foifelor Aeriene 
Romane a capabilitalii de repara^ii capitale pentm motoarele ce echipeaza 
avioanele F-16, ceea ce va conduce la cre§terea disponibilitaiii flotei, 
precum §i la diminuarea costurilor de mentenanfa.

Livrarea primelor 4 avioane F-16 se va realiza in anul 2020, iar a celui 
de-al cincilea avion in anul 2021.

Modemizarea avioanelor F-16 va asigura indeplinirea noilor cerinfe 
existente la nivelul NATO, in principal, cu privire la sistemele de 
identificare amic-inamic, legaturi de voce §i date secretizate, care se poate 
realiza numai pe baza echipamentelor §i serviciilor incluse in pachetul 
complementar de la Guvemul Statelor Unite ale Americii.

Aceasta solutie asigura premisele implicarii industriei nafionale de 
aparare in executarea lucraiilor de mentenania, a repara^iilor capitale la 
motoare §i modemizarea avioanelor F-16, prin operatoral economic 
desemnat centm de mentenania pentm aeronave F-16 de catre Guvemul 
Romaniei, aspect care va contribui la consolidarea §i menfinerea 
capabilitalii aeriene operationale.

Solu^ia de dezvoltare a capabilitalii opera^ionale aeriene a fost 
aprobata de catre Consiliul Suprem de Aparare a Jarii prin Hotararea nr. 
S29/15.05.2019.

De asemenea, Parlamentul Rom^iei a aprobat ini^ierea de catre 
Ministeral Aparaiii Na^ionale a procedurii de atribuire a contractelor de 
achizitie pentm pachetul de 5 avioane de la Guvemul Republicii 
Portugheze §i a pachetului de bunuri §i servicii complementar de la 
Guvemul Statelor Unite ale Americii, in §edinla comuna a Birourilor 
permanente ale Camerei Deputalilor §i Senatului, comunicatajcU|S©as^ea

Achizilia de avioane F-16 A din existentul Mini4&ni^4^!^|fMLnr. 820BP/03.07.2019.
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Nationale din Republica Portugheza, declarate excedentare conform 
precizarilor paitii portugheze, se poate realiza doar prin contract guvem -
guvem.

Achizi^ia de produse speciale (sisteme de comunica^ii §i transmisii de 
date tactice, echipamente de criptare), absolut necesare pentru 
dezvoltarea capabilita^ii opera^ionale aeriene se poate efectua doar cu 
aprobarea autoritatilor SUA, prin contracte guvem - guvern de tip 
Scrisoare de Oferta §i Acceptan^a (Letter of Offer and Acceptance), m 
cadml Programului Foreign Military Sales - FMS. Pentm acest tip de 
produse, programul FMS este singura modalitate de achizi^ie, aplicata de 
catre toate statele. Derularea contractelor de tip LOA prin Programul 
FMS se va realiza cu respectarea cerin^elor legisla^iei Statelor Unite ale 
Americii §i a directivelor Departamentului Apararii al Statelor Unite ale 
Americii care reglementeaza administrarea §i implementarea asisten^ei 
militare de securitate.

Referitor la legisla^ia incidents, menlionam Tratatul Atlanticului de 
Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949, la care Romania a aderat 
prin Legea nr. 22/2004, Tratatul privind Uniunea Europeana, Tratatul 
privind func(ionarea Uniunii Europene, Directiva 2009/81/CE a 
Parlamentului European §i a Consiliului Uniunii Europene din 13 iulie 
2009 privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor 
contracte de lucrari, de furnizare de bunuri §i de prestare de servicii de 
catre autoritatile sau entita^ile contractante in domeniile aparMi §i 
securitatii §i de modificare a Directivelor 2004/17/CE §i 2004/18/CE, 
Ordonan^a de urgen^a a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea 
anumitor contracte de achizi^ii publice in domeniile apararii §i securitaiii, 
aprobata cu modificari §i completari prin Legea nr. 195/2012, cu 
modificarile §i completarile ulterioare.

Astfel, in conformitate cu art. 3 din Tratatul Atlanticului de Nord, 
pentru atingerea intr-un mod cat mai eficient a obiectivelor acestui tratat, 
Romania, ac^ionand individual, prin dezvoltarea propriilor mijloace, i§i 
va men(ine §i va dezvolta capacitatea individuala §i pe cea colectiva de a 
rezista unui atac armat.

Potrivit art. 4 din Tratatul privind Uniunea Europeana - TFUE, sunt 
respectate func^iile esen^iale ale statului §i, in special, cele care au ca 
obiect asigurarea integritalii sale teritoriale, meniinerea ordinii publice §i 
apararea securitaiii naiionale. In special, securitatea naiionala ramane 
responsabilitatea exclusiva a fiecami stat membru.

Directiva 2009/81/CE precizeaza la paragraful (1) din preambul ca 
securitatea nalionala ramane responsabilitatea exclusiva a fiecami stat 
membm, atat in domeniul apararii, cat §i al securita(ii, iar la paragraful 
(30) faptul ca, avand in vedere specificitatea sectomlui apararii §i 
securita(ii, achizi^iile de echipamente, precum §i de lucrari §i de servicii 
efectuate de un guvern de la alt guvern ar trebui sa fie excluse din 
domeniul de aplicabilitate al acestei directive. In dezvoltarea acestei teze, 
prin art. 13 lit, f) se stipuleaza ca directiva nu se aplica contractelor
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atribuite de un guvem unui alt guvem referitoare la fumizarea de 
echipamente militare sau echipamente sensibile, lucrari §i servicii in 
legatura directa cu astfel de echipamente, lucrari §i servicii special 
destinate unor scopuri militare sau lucrari §i servicii cu caracter sensibil.

Totodata, pentru continuarea dezvoltarii capabilita^ii aeriene prin 
atribuirea contractelor de achizi^ie celor doua guveme, prezinta inciden^a 
§i documentele elaborate la nivelul Comisiei Europene: Commission 
Notice - Guidance on the award of government - to - government 
contracts in the fields of defence and security (Article 13.f of Directive 
2009/81/EC of the European Parliament and of the Council) (2016/C 
450/01).

A

In acest context, men(ionam ca achizi(ia prevazuta a fi realizata in 
temeiul prezentului protect de act normativ reprezinta singura solufie 
viabila, intrucat:

- au fost transmise scrisori de cereri de informa^ii adresate guvernelor 
statelor membre NATO, iar in raspunsurile primite nu au fost identificate 
oferte de vanzare de avioane F-16 din excedent, sau soluliile oferite nu au 
reprezentat cea mai buna op(iune de dezvoltare a capabilitalii aeriene 
existente cu privire la cerin(ele tehnice sau termenul de livrare;

- din motive de interoperabilitate este necesar a se achizi(iona 
suplimentar avioane avand aceea^i configuralie, M5.2R, cu cele 
achizi(ionate anterior de la Guvemul Republicii Portugheze, schimbarea 
sursei de fumizare nefiind posibila deoarece nu au fost primite oferte din 
partea altor state;

- instruirea personalului pentm efectuarea mentenan(ei avioanelor F- 
16A §i a mentenaniei de nivel complex a motoarelor care echipeaza 
avioanele F-16A a fost oferita numai de Guvernul Republicii Portugheze;

- totodata Guvernul Republicii Portugheze s-a oferit sa modemizeze 
avioanele F-16 din dotarea For(elor Aeriene Romane, conform cerin(elor 
opera(ionale, ceea ce va asigura un nivel superior de interoperabilitate cu 
(arile membre NATO;

- pentru modernizare partea romana trebuie sa asigure echipamentele 
necesare care, din motive tehnice, pot fi achizi(ionate numai prin 
atribuirea de contracte Guvemului Statelor Unite ale Americii printr-o 
procedura Foreign Military Sales; suplimentar Guvemul Statelor Unite 
ale Americii are dreptuii exclusive pentru certificarea aero-navigabilitalii 
avioanelor F-16 in configuralia modernizata M6.X;

- au fost convenili cu reprezentan(ii Guvemului Republicii 
Portugheze, termenii §i condi^iile de contractare pe baza unor criterii 
obiective in special in ceea ce prive§te preful pachetului oferit, data 
livraiii conform cerinfelor opera(ionale, serviciile de instmire pentm 
asigurarea unei capabilita(i complexe de mentenanta, asisten(a tehnica 
pentm modernizare in vederea finalizarii modernizarii avioanelor intr-o 
perioada scurta de timp;

- au fost stabilite cu reprezentan(ii Guvemului Statelor 
Americii caracteristicile operafionale care vor fi imbunaf^^%^plSt^%\

4



implementarea cerin^elor de modernizare a avioanelor, avand drept 
rezultat cre§terea nivelului de interoperabilitate cu ^arile membre NATO.

Aprobarea achizitiei de la Guvemul Republicii Portugheze §i de la 
Guvemul Statelor Unite ale Americii se va realiza m conditiile prevazute 
de prezenta lege, cu respectarea prevederilor art. 22 lit. f) din Ordonan^a 
de urgen^a a Guvemului nr. 114/2011, aprobata cu modificari §i 
completari prin Legea nr. 195/2012, cu modificarile §i completMle 
ulterioare, care transpune Directiva 2009/81/CE a Parlamentului 
European §i a Consiliului.

Ministerul Apararii Nalionale prin Compania Nalionala 
„Romtehnica”- S.A., in numele Guvemului Romaniei, va semna §i derula 
contractul pentru achizi^ia pachetului de produse §i servicii de la 
Guvemul Republicii Portugheze §i va derula contractele de achizilie a 
pachetului de produse §i servicii de la Guvemul Statelor Unite ale 
Americii.

Compania Na^ionaia „Romtehnica”- S.A., societate specializata m 
domeniul comerpilui exterior din coordonarea directa a Ministemlui 
Apararii Na^ionale mdepline§te condi^iile legale pentra a efectua achizilii 
intracomunitare §i este entitatea desemnata de Legea nr. 346/2006 privind 
organizarea §i funclionarea Ministemlui Apararii Na^ionale, republicata, 
sa achizi^ioneze produse, servicii §i lucrari din afara teritoriului vamal al 
Romaniei.

U Prezentul act normativ nu transpune legisla^ie comunitara §i nu creeaza cadml 
pentm aplicarea directa a acesteia.

Prin proiectul de act normativ:
Se urmare§te continuarea dezvoltarii capabilitalii opera^ionale aeriene 

cuprinse m Concep^ia de realizare graduala a capabilitalii de aparare 
aeriana in cadml programului „Avion multirol al Forlelor Aeriene” prin 
atribuirea contractelor de achizi^ie pentiu pachetul de 5 avioane de la 
Guvemul Republicii Portugheze §i a pachetului de bunuri §i servicii 
complementar de la Guvemul Statelor Unite ale Americii;

Se introduc derogari de la prevederile art. 173, art. 174 §i ale art. 176 
din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile 
§i completarile ulterioare.

Ca urmare a demlarii de achizi^ii de la Guvemul Statelor Unite, 
potrivit reglementarilor legisla^iei americane, s-a constatat ca, periodic, 
autoritalile guvemamentale americane pot emite facturi de regularizare a 
valorii bunurilor importate in Romania, ori de cate ori acestea accepta ca 
eligibila o cheltuiala realizata de fumizorii implicali, stabilirea valorii 
finale a bunurilor fund realizata intr-o perioada care de obicei nu 
depa§e§te 3 ani. Astfel, la momentul stabilirii valorii finale a bunurilor 
potrivit art. 78 din Regulamentul CEE nr. 2913/92 al Consiliului 
Comunitalilor Europene de instituire a Codului Vamal Comunitar §i art. 
100 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu 
modificarile §i completarile ulterioare, Ministeml Ap^arii Natig ^ ^ 
obligatia regularizarii sumelor aferente drepturilor de import/§rM'^^tbf?

2. Schimbari 
preconizate

e>.are

\
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taxe datorate (TVA, accize).
Avand in vedere aceasta situa^ie, devin incidente prevederile art. 

173, art. 174 §i ale art. 176 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, privind obligalia platii de dobanzi §i penalita^i de 
int^ziere pentru diferen^ele suplimentare de crean^e fiscale rezultate din 
regularizarea valorii in vama a bunurilor. Avand in vedere aceste aspecte, 
determinate de prevederile legislatiei Statelor Unite ale Americii cu 
privire la derularea contractelor de tip Letter of Acceptance in cadrul 
programului Foreign Military Sales, este necesara reglementarea scutirii 
Ministerului Apararii Na^ionale de la plata penalitatilor §i dobanzilor 
aferente diferen(elor suplimentare de crean^e fiscale rezultate din 
regularizarea valorii in vama a bunurilor importate.

> Se introduc derogari de la prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 
500/2002 privind finan^ele publice, cu modificarile §i completarile 
ulterioare, in vederea alocarii integrate a fondurilor necesare derularii in 
bune conditii a operatiunilor financiare cu valori mari, inclusiv pentru plata 
TVA-ului aferent, specifice contractelor incheiate intre guveme.

> Se introduc o serie de drepturi §i obligalii specifice aferente 
personalului care va participa la misiune in condifiile stabilite prin 
contracted de achizilie, intmcat desfa§urarea activitafilor legate de 
instmirea, operarea §i mentenan|a de nivel complex, 
implementarii de capabilitafi superioare necesita un nivel ridicat de 
specializare avand un grad de rise ridicat; totodata se vor crea premised 
motivMi personalului in vederea participarii la acest tip de misiune §i 
pentru menfinerea personalului specializat in structurid ministerului pentm 
executarea activitafilor conform nivelului de specializare dobandit pe 
timpul instrairii. Perioada de mentinere a personalului tehnic ingineresc in 
cadrul Ministerului Apararii Nafionad, in specializarea dobandita pe 
timpul misiunii de instraire, se stabidste la 5 ani, avand in vedere durata 
mai mica a cursurilor de specialitate, precum si nivelul de specializare 
dobandit anterior.

> Se prevede posibilitatea aprobarii de catre ordonatoral principal de 
credite/persoana imputemicita prin delegare de competenia a achizifiei din 
aid surse, daca uned produse §i/sau servicii nu pot fi contractate sau este 
necesar din punct de vedere economic §i/sau operational sa fie contractate 
din aid surse; testarea in zbor a avioanelor in configurafia modemizata este 
preconizata a se desfa§ura in Portugalia sub rezerva confirmarii Guvemului 
Statelor Unite ale Americii, din punct de vedere operational.

in vederea

3. Aid 
informatii

Seefiunea a 3-a
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ

Nu este cazul1. Impactul macroeconomic
Nu este cazulU.Impactul asupra mediului
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concurential §i domeniului 
ajutoarelor de stat
2. Impactul asupra mediului de 
afaceri

Nu este cazul

2’. Impactul asupra sarcinilor 
administrative Nu este cazul

1}. Impactul asupra mtreprinderilor 
mici §i mijlocii Nu este cazul

Nu este cazul3. Impactul social
Nu este cazul4. Impactul asupra mediului
Nu au fost identificate.5. Alte informalii

Secfiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atat pe termen scurt, pentru 

anul curent, cat pe termen lung (pe 5 ani)
- mii lei -

Media 
pe 5

Anul
curent Urmatorii 4 ani

Indicatori am
2020 2021 2022 20232019

1. Modificari ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:

(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit

b) bugete locale:
(i) impozit pe profit

c) bugetul asigurarilor sociale de
stat:

(i) contribulii de asigurari 
2. Modified ale cheltuielilor 
bugetare plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:

(i) cheltuieli de personal
(ii) active nefmanciare

b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri §i servicii

c) bugetul asigurarilor sociale de
stat:

(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri §i servicii

3. Impact financiar, plus/minus, 
din care:
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a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea 
cregterilor cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificarilor 
veniturilor §i/sau cheltuielilor 
bugetare

Total estimat: 333.200 milioane Euro, din care 
154.700 milioane Euro, pentru contractul cu 
Guvemul Republicii Portugheze §i 178.500 
milioane Euro (echivalent USD) pentru contractul 
cu Guvernul SUA. Fondurile se asigura integral 
prin bugetul Ministerului Apararii Nationale.

Avand in vedere procedurile specifice FMS, 
valorile finale vor fi cunoscute cu exactitate dupa 
finalizarea disculiilor pentru definitivarea 
pachetelor de bunuri §i servicii.

7. Alte informalii

Secfiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislafiei in vigoare

1. Masuri normative necesare pentru aplicarea 
prevederilor proiectului de act normativ:
a) acte normative in vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate, ca urmare a intrarii in 
vigoare a proiectului de act normativ;
b) acte normative ce urmeaza a fi elaborate in
vederea implementarii noilor dispozilii.______
V. Compatibilitatea proiectului de act 
normativ cu legisla^ia in domeniul achizitiilor 
publice

Nu este cazul

Proiectul de act normativ este 
compatibil cu legisla^ia comunitara in 
domeniul achiziliilor publice, fiind 
elaborat in temeiul art. 22 lit. f) din 
Ordonan^a de urgen^a a Guvemului nr. 
114/2011, aprobata cu modificari §i 
completari prin Legea nr. 195/2012, cu 
modificarile §i completarile ulterioare, 
care transpune Directiva 2009/81/CE a 
Parlamentului European §i a 
Consiliului.

2. Conformitatea proiectului de act normativ 
cu legislalia comunitara in cazul proiectelor ce 
transpun prevederi comunitare_____________

Nu este cazul
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3. Masuri normative necesare aplicarii directe 
a actelor normative comunitare Nu este cazul

4. Hotarari ale Cuitii de Justi^ie a Uniunii
Europene__________________________
5. Alte acte normative §i/sau documente 
intemalionale din care decurg angajamente

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu au fost identificate.6. Alte informalii

Secfiunea a 6-a
Consultarile efectuate in vederea elabordrii proiectului de act normativ

1. Informalii privind procesul de consultare cu
organizatii neguvemamentale, institute de Nu este cazul 
cercetare §i alte organisme implicate____________________
2. Fundamentarea alegerii organizatiilor cu 
care a avut loc consultarea, precum §i a
modului in care activitatea acestor organizalii Nu este cazul
este legata de obiectul proiectului de act
normativ
3. Consultarile organizate cu autoritalile 
administraliei publice locale, in situalia in care 
proiectul de act normativ are ca obiect 
activitali ale acestor autoritali, in condiliile 
Hotararii Guvemului nr. 521/2005 privind 
procedura de consultare a structurilor 
asociative ale autoritatilor administratiei 
publice locale la elaborarea proiectelor de acte 
normative

Nu este cazul

4. Consultarile desfa§urate in cadrul consiliilor 
interministeriale, in conformitate cu 
prevederile Hotararii Guvemului nr. 750/2005 
privind constituirea consiliilor interministeriale 
permanente

Nu este cazul

5. Informatii privind avizarea de catre:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Aparare a Xarii
c) Consiliul Economic §i Social
d) Consiliul Concurentei
e) Curtea de Conturi.

a) Proiectul de act normativ a fost 
avizat favorabil de Consiliul Legislativ 
prin avizul nr.969/2019.
b) Proiectul de act normativ a fost 
avizat favorabil de Consiliul Suprem 
de Aparare a Jarii prin avizul 
nr. 111/2019
c) Nu e cazul
d) Consiliul Concurentei a transmis 
adresa nr. 16042/2019
e) Nu e cazul
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I Nu este cazul6. Alte informatii

Secfiunea a 7-a
Activitafi de informare publicd privind elaborarea implementarea proiectului de act

normativ

1. Informarea societa^ii civile cu privire la 
necesitatea elaborarii proiectului de act 
normativ

Proiectul de act normativ se 
supune dezbaterii publice, prin afi§are 
pe pagina de internet a Ministerului 
Apararii Nalionale.

2. Informarea societalii civile cu privire la 
eventualul impact asupra mediului m urma 
implementarii proiectului de act normativ, 
precum §i efectele asupra sanatatii §i securitafii 
cetalenilor sau diversita^ii biologice

Proiectul de act normativ nu se 
refera la acest subiect.

Parlamentul Romaniei a aprobat 
inilierea de catre Ministeml Apararii 
Na^ionale a procedurii de atribuire a 
contractelor de achizi^ie pentm pachetul 
de 5 avioane de la Guvemul Republicii 
Portugheze §i a pachetului de bunuri §i 
servicii complementar de la Guvemul 
Statelor Unite ale Americii, in §edinia 
comuna a Birourilor permanente ale 
Camerei Deputalilor §i Senatului, 
comunicata 
820BP/03.07.2019.

Au fost respectate dispoziiiile 
Legii nr. 52/2003 privind transparen^a 
decizionala in administraiia publica, 
republicata.

3. Alte informaiii

scnsoarea nr.cu

Secfiunea a 8-a 
Mdsuri de implementare

1. Masurile de punere in aplicare a proiectului 
de act normativ de catre autoritalile 
administrafiei publice centrale §i/sau locale - 
infiin^area unor noi organisme sau extinderea 
competenjelor institutiilor existente

Nu au fost identificate.

Nu au fost identificate.2. Alte informalii
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Fata de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege pentm continuarea 
dezvoltarii capabilitatii operationale aeriene cuprinse in Etapa de tranzi^ie ini^iala a 
Conceptiei de realizare graduala a capabilitatii de aparare aeriana in cadrul 
programului „Avion multirol al Fortelor Aeriene”, pe care il supunem Parlamentului, 
spre adoptare, cu procedura de urgenta prevazuta de art.76 alin. (3) din Constitupa 
Romaniei, republicata.
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