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Parlamentul  României 
 

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucuresti,  
Nr. 4c-2/379/09.10.2013 

 
 
 
Către: Biroul Permanent al Camerei Deputaților 
           Comisia pentru afaceri europene 
             

 
PROIECT DE OPINIE 

asupra 
COMUNICARII  COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, 
CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI 

COMITETUL REGIUNILOR Către un sector al apărării și al securităţii mai 
competitiv și mai eficient 

 
În conformitate cu Hotărârea  Camerei Deputaţilor nr. 11/19.04.2011 

privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului 
parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul 
Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale, Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci a fost sesizată pentru examinarea pe fond a 
COMUNICARII  COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, 
CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI 
COMITETUL REGIUNILOR Către un sector al apărării și al securităţii mai 
competitiv și mai eficient - COM(2013)542. 

 
Comunicarea conţine un plan de acţiune care vizează sporirea eficienţei şi 

a competitivităţii sectorului european al apărării şi securităţii. Ea prevede măsuri 
de consolidare a pieţei interne a apărării, de promovare a unei mai mari 
competitivităţi a industriei apărării şi de stimulare a sinergiilor dintre cercetarea 
civilă şi cea militară. Pe lângă acestea, comunicarea analizează şi opţiuni 
aparţinând altor domenii, cum ar fi energia, spaţiul şi capacităţile de dublă 
utilizare. 

Membrii Comisiei au dezbătut comunicarea în şedinţa din data de 8 
octombrie  2013, iar în urma dezbaterilor au fost semnalate o serie de aspecte care 
vizează în mod direct  elemente legate de competitivitatea  industrială a sectoarelor 
de apărare şi securitate din România 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a luat act de eforturile de consolidare 
a sectorul apărării prin interacțiunea benefică și posibilele sinergii datorate 
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estompării liniei de demarcație dintre apărare și securitate și dintre sectorul civil și 
cel militar, susţinând  măsurile  referitoare la: 

-standardizare,  
-promovarea unei abordări comune a certificării,  
-crearea unei pieţe a apărării şi îmbunătăţirea securităţii aprovizionării 
-europenizarea lanţurilor industriale de aprovizionare.  
În urma analizei materialelor prezentate, opinia Comisiei pentru buget, 

finanțe și bănci este favorabilă măsurilor ce susțin accesul la tehnologii critice, 
securitatea aprovizionării şi suveranitatea operaţională, aspecte considerate 
esențiale şi care trebuie să ghideze acţiunile întreprinse de Comisia Europeană. 

Un alt palier important pe care s-au concentrat dezbaterile din cadrul 
Comisiei pentru buget, finanțe și bănci se referă la propunerea Comisiei de 
eliminare a practicilor compensatorii (offset). S-a subliniat faptul că propunerea 
este susţinută de statele membre importante şi afectează restul statelor membre 
care deţin capacităţi industriale limitate şi au utilizat acest instrument în sprijinul 
dezvoltării acestora. S-au purtat discuții cu invitații din cadrul MApN asupra 
faptului că offest-ul poate fi avut în vedere, de la caz la caz, la realizarea 
achiziţiilor în domeniul apărării şi securităţii efectuate în temeiul art. 346 din 
Tratatul privind funcţionarea UE şi, eventual, la realizarea achiziţiilor de 
echipamente din state terţe. 

De asemenea, s-au purtat discuții cu privire la importanţa adoptării unei foi 
de parcurs detaliate pentru industria de apărare care să conţină măsuri concrete în 
beneficiul industriei din toate statele membre în vederea îndeplinirii obiectivului de 
consolidare a bazei tehnologice şi industriale europene. 
 
 
 

 
 
 

 
 
PREŞEDINTE, 

 
Gheorghe DRAGOMIR 

SECRETAR, 
 

      Maria-Andreea PAUL   
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar 
 Daniel Mărăcineanu 


