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9. Stadiul actual şi etape viitoare: 

 Documentul a fost transmis Parlamentului European și Consiliului Uniunii 

Europene la 13.06.2018 

 La Parlamentul European este sesizată pentru raport Comisia (asociată) pentru 

industrie, cercetare și energie (ITRE) și la 25.06.2018 dl. KrasnodębskiZdzisław a 

fost desemnat responsabil. S-a solicitat aviz de la Comisia (asociată) pentru afaceri 

externe (AFET), (raportor: Mcallister David), Comisia pentru buget (BUDG), 

(raportor: Lamassoure Alain), Comisia pentru piața internă și protecția 

consumatorilor (IMCO), (raportor: López-Istúriz White Antonio). A se vedea fișa 

de informare a OEIL 

 La 18.07.2018, la Parlamentul European a fost prezentat un proiect de raport al 

Comisiei pentru industrie, cercetare și energie 

 La 14.09.2018, la Parlamentul European, în cadrul Comisiei pentru industrie, 

cercetare și energie au fost depuse amendamente. 
 

 

I. CONTEXT  

 

Odată cu prezentarea orientărilor politice ale președintelui Comisiei Europene, în 

2014, securitatea și apărarea cetățenilor europeni au devenit o prioritate a Uniunii Europene. 

Printre acțiunile timpurii întreprinse de către Comisia Europeană se numără Planul de 

implementare a strategiei globale în domeniul securității și al apărării, Declarația comună UE-

NATO, Cadrul comun de contracarare a amenințărilor hibride (2016), Agenda europeană 

privind securitatea, (2015). 

În discursul său privind starea Uniunii Europene din 2016, președintele Juncker a 

anunțat crearea unui Fond european de apărare.  

http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=578
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_10084_2018_ADD_1&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_10084_2018_ADD_2&from=RO
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124891.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/afet/home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124806.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/budg/home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/1204.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28399.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0254(OLP)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-625.510+01+DOC+PDF+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-627.775+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
https://ec.europa.eu/commission/publications/president-junckers-political-guidelines_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/15148/eu-global-strategy-implementation-plan-on-security-and-defence_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/15148/eu-global-strategy-implementation-plan-on-security-and-defence_en
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/07/08-eu-nato-joint-declaration/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/07/08-eu-nato-joint-declaration/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1227_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-security/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-security/index_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/state-union-2016_en
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La reuniunea la nivel înalt de la Bratislava din septembrie 2016, șefii de stat și/sau de 

guvern ale celor 27 de state membre au concluzionat: „(...) Avem nevoie de UE pentru a 

garanta nu numai pacea și democrația, ci și securitatea cetățenilor noștri.” În cadrul 

Consiliului European din decembrie 2016 s-a decis asupra modului de a utiliza mai bine 

opțiunile din tratate, în special în privința capabilităților și asupra conturării „unui plan 

concret de punere în aplicare în privința securității și apărării.” 

În 2017, Comisia Europeană a prezentat prima versiune a Fondului european de 

apărare , care a permis inițierea cooperării în domeniul apărării la nivelul UE prin intermediul 

acțiunii pregătitoare privind cercetarea în domeniul apărării (2017-2019) și al Programului 

european de dezvoltare industrială în domeniul apărării (2019-2020). 

Conform dispozițiilor Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, actul de bază 

al programului-cadru multianual pentru cercetare și inovare post-2020 este „Orizont Europa”, 

care are o natură transectorială, dar care se concentrează exclusiv pe activitățile de cercetare și 

inovare civilă.  

Finanțarea proiectelor de cercetare în domeniul apărării vizează, în mod exclusiv, 

aplicațiile de apărare. Ținând, totuși, cont de faptul că deciziile privind investițiile și 

programele de dezvoltare în domeniul apărării reprezintă prerogativa și responsabilitatea 

statelor membre, Comisia Europeană urmărește, prin această propunere, să sprijine 

colaborarea transfrontalieră și competitivitatea din domeniul industriei europene și apărării 

colaborative.  

Interesele de apărare ale Uniunii în temeiul următorului cadru financiar multianual 

sunt complementare cu alte inițiative care sprijină cercetarea și dezvoltarea, respectiv 

securitatea cibernetică, controlul la frontiere, paza de coastă, transportul maritim și spațiul. 

Acestor domenii le sunt corelate o serie de programe, inițiative și instrumente financiare, 

printre care programul spațial al Uniunii, Fondul pentru securitate internă, Fondul european 

de gestionare integrată a frontierelor, activități desfășurate de NATO, Instrumentul financiar 

pentru pace ș.a.  

În conjugarea acestor acțiuni și instrumente se urmărește consolidarea rezilienței 

sectorului apărării și abordarea vulnerabilităților acestuia, în special în beneficiul IMM-urilor 

inovatoare și al întreprinderilor cu capitalizare medie.  

Preponderența instrumentelor financiare reprezintă o consecință a faptului că sectorul 

apărării este considerat eligibil pentru sprijin, prin intermediul garanțiilor bugetare, în cadrul 

Fondului „InvestEU”. 

 

II. PREZENTAREA PROPUNERII 

 

Fondul european de apărare își propune să favorizeze competitivitatea și capacitatea 

de inovare a bazei industriale și tehnologice de apărare a UE prin sprijinirea activităților de 

cercetare și dezvoltare în domeniul apărării.  

Obiectivul general al propunerii este de a acționa ca un catalizator pentru o bază 

industrială și științifică inovatoare și competitivă, precum și de a situa UE printre primii 4 

investitori în cercetare și tehnologii din domeniul apărării în Europa. 

Obiectivul specific al propunerii este sprijinirea dezvoltării industriei europene a 

apărării, în scopul de a putea reacționa la provocările care vizează securitatea. 

În mod concret, propunerea conține măsuri care vizează provocările actuale ale 

industriei și tehnologiei, precum neexploatarea economiilor de scară, duplicarea resurselor la 

nivel național, reducerea bugetelor naționale pentru apărare, cercetare și inovare, creșterea 

costurilor echipamentelor de apărare ș.a. În consecință, este propusă finanțarea unor programe 

de cooperare, care vizează impulsionarea, prin stimulente, a cooperării în fiecare etapă a 

ciclului industrial ș.a.  

Pachetul financiar pentru aplicarea fondului european de apărare în perioada 2021-

2027 este de 13milioane de euro, care urmează a fi repartizați astfel: 

 până la 4,1 milioane de euro pentru cercetare; 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/09/16-bratislava-declaration-and-roadmap/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-763_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-3902_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-3902_en.htm
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 până la 8,9 milioane de euro pentru dezvoltare. 

În plus, Fondul european de apărare se referă la: 

 finanțarea proiectelor care contribuie la o Uniune Europeană mai sigură și care 

corespund priorităților convenite de statele membre, în cadrul politicii de securitate și apărare 

comune, precum și celor negociate cu alte organizații regionale și internaționale, precum 

NATO; 

 numai proiectele colaborative, care implică cel puțin 3 participanți din 3 state membre, 

sunt eligibile; 

 UE va cofinanța dezvoltarea de prototipuri comune numai dacă statele membre se 

angajează să cumpere produsul final; 

 participarea transfrontalieră a IMM-urilor și a întreprinderilor cu capitalizare medie 

este puternic stimulată prin creșterea ratelor de finanțare, favorizarea de proiecte ale 

consorțiilor care includ IMM-uri, și, dacă este necesar, lansarea de cereri de propuneri 

specifice; 

 promovarea inovării revoluționare, un procent de 5% din fonduri fiind alocat 

echipamentelor inovatoare care permit UE să își consolideze preeminența pe termen lung în 

domeniul tehnologic; 

 proiectele din cadrul cooperării structurate permanente (PESCO) pot primi, dacă sunt 

eligibile, o cofinanțare suplimentară de 10%, însă aceasta nu este automată. 

Propunerea identifică expres acțiunile eligibile pentru finanțare și menționează o serie 

de criterii, care nu trebuie întrunite cumulativ. Printre modalitățile prin care statele pot obține 

finanțare se numără granturile, achizițiile publice, premiile ș.a. 

Dispozițiile pentru finanțare din partea Uniunii sunt stabilite prin Regulamentul de 

instituire a Fondului de apărare care va fi pus în aplicare din 2021 (va fi cuprins în bugetul 

pentru perioada 2021-2027) în cadrul unei Uniuni cu 27 de state membre
1
. 

 

III. POZIȚII ALE ALTOR INSTITUȚII/PARLAMENTE 

 

A. Președinția austriacă a Consiliului Uniunii Europene 

 

 Președinția austriacă a Consiliului Uniunii Europene, cu sprijinul Comisiei 

Europene și al Agenției Europene de Apărare (EDA) a organizat la Viena, la 2 octombrie a.c., 

conferința la nivel înalt privind „Fondul European de Apărare - factor de conducere pentru 

cercetarea și inovarea în domeniul apărării". 

 

B. Preocupările Parlamentului European în domeniul apărării 

 

 În Rezoluţia Parlamentului European din 22 noiembrie 2016 privind Uniunea 

Europeană a Apărării (2016/2052(INI)) se fac referiri la riscurile și la amenințările din 

Europa, la  degradarea mediului de securitate de la frontierele Uniunii Europene, context în 

care se apreciază că Uniunea ar trebui să aloce mijloace proprii pentru a încuraja o cooperare 

europeană amplă și sistematică în domeniul apărării între statele sale membre, incluzând 

cooperarea structurată permanentă (PESCO). De asemenea, se arată că o cooperare europeană 

consolidată în domeniul apărării ar conduce la sporirea activelor și a capabilităților UE, 

precum și la eventuale efecte pozitive asupra cercetării și aspectelor industriale din domeniul 

apărării. 

 În Rezoluţia Parlamentului European din 23 noiembrie 2016 referitoare la punerea 

în aplicare a politicii de securitate și apărare comune (pe baza Raportului anual al Consiliului 

către Parlamentul European privind politica externă și de securitate comună) 

                                                 
1 Propunerea ține cont de notificarea transmisă de Regatul Unit cu privire la intenția sa de a se retrage din 

Uniunea Europeană și din Euratom în baza articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană, notificare 

primită de Consiliul European la 29 martie 2017. 

https://www.edf-vienna2018.at/wp-content/uploads/2018/09/Fact_Sheet_Conference-Background.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0435+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0440+0+DOC+XML+V0//RO
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[2016/2067(INI)] se arată că dezvoltarea unei industrii puternice a apărării ar întări autonomia 

strategică și independența tehnologică ale UE. Corelativ, se arată că îmbunătățirea statutului 

UE, ca garant al securității în vecinătatea Europei, trebuie să presupună  atât capacități 

adecvate și suficiente, cât și o industrie a apărării, care să asigure un lanț de aprovizionare 

sustenabil. 

Deputații europeni au discutat Propunerea de Regulament al Parlamentului 

European și al Consiliului de instituire a Fondului european de apărare în Comisia pentru 

industrie, cercetare și energie, la 19 septembrie 2018. Cu acest prilej,  Christelle Lechevalier, 

Jens Geier, Martina Werner, Arne Lietz și Constanze Krehl au propus Parlamentului 

European să respingă propunerea Comisiei Europene sau au solicitat Comisiei să-și 

retragă propunerea.  

În acest sens, s-a arătat că „(…) Acest program este componenta industrială a dorinței 

de a crea o apărare europeană ilegitimă. Obiectivul implicit este acela de a face ca 

industriile și armatele noastre să fie interdependente. Fără know-how-ul necesar pentru 

punerea integrală în aplicare a proiectelor militar-industriale, națiunile noastre ar fi 

interdependente, în detrimentul suveranității naționale ne-negociabile în domeniul apărării. 

Sumele enorme alocate acestui proiect ar putea fi salvate” – Christelle Lechevalier.  

De asemenea, eurodeputații Jens Geier, Martina Werner, Arne Lietz și Constanze 

Krehl au evidențiat că „(…) Există îndoieli serioase cu privire la temeiul juridic al 

programului. Comisia a ales art. 173 TFUE ca temei juridic al regulamentului, împreună cu 

art. 182, 183 și 184 din TFUE. Acest lucru neglijează faptul că programul are două obiective 

diferite”. Aceștia evidențiază că  „propunerea menționează, pe de o parte, capacitatea de 

competitivitate și inovare a industriei de apărare și, pe de cealaltă parte, menționează 

îmbunătățirea autonomiei strategice a Uniunii”. De asemenea, aceștia observă că celelalte 

temeiuri juridice invocate de către Comisia Europeană  omit al doilea scop al programului, 

respectiv autonomia strategică a Uniunii. În acest sens, eurodeputații se referă la „hotărârea 

CEJ C-411/06, care arată că un temei juridic dublu trebuie luat ca punct de plecare atunci 

când două scopuri sunt egale unul cu celălalt”.  

În cadrul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie au fost depuse și alte 

amendamente pentru modificarea sau completarea propunerii Comisiei Europene. 

 

C. Consiliul UE 

 

 În concluziile sale din 14 noiembrie 2016, Consiliul a enunțat obiectivul de a 

promova pacea și de a garanta securitatea statelor membre și a cetățenilor săi și a susținut un 

răspuns concertat și cooperant pentru a răspunde amenințărilor la adresa securității. Consiliul 

a sugerat consolidarea politicii comune de securitate și apărare și a încurajat Comisia să 

prezinte un plan european de acțiune în domeniul apărării cu scopul de a contura  o bază 

tehnologică și industrială europeană concretă, durabilă, inovatoare și cooperativă. Consiliul a 

propus utilizarea instrumentelor financiare ale UE, în special prin intermediul unui 

program de cercetare în domeniul apărării, care să fie finanțat de către viitorul cadru 

financiar multianual. 

  

D. Consiliul European 

 

 Consiliul European din 15 decembrie 2016 a aprobat concluziile Consiliului din 14 

noiembrie 2016, a solicitat o cooperare consolidată privind dezvoltarea capacităților. 

 

E. Comitetul Economic și Social European (CESE) 

 

 În avizul privind „Planul de acțiune european în domeniul apărării”, CESE, printre 

altele, susține următoarele: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-627.775+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14008-2016-INIT/en/pdf
https://eeas.europa.eu/topics/common-security-and-defence-policy-csdp_en
https://eda.europa.eu/docs/documents/strategy_for_the_european_defence_technological_and_industrial_base.pdf
https://eda.europa.eu/docs/documents/strategy_for_the_european_defence_technological_and_industrial_base.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/21929/15-euco-conclusions-final.pdf
http://webapi.eesc.europa.eu/documentsanonymous/eesc-2016-06865-00-04-ac-tra-ro.docx
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 o Uniune Europeană a Apărării (UEA) și un Plan de acțiune european în domeniul 

apărării, inclusiv înființarea unui Fond european de apărare comun; 

 crearea unui Fond de apărare  cu o componentă pentru cercetare și una pentru 

capabilități, care să devină pe deplin operaționale începând cu anul 2020; 

 achizițiile înainte de comercializare pentru contractele de achiziții în cooperare, în 

vederea reducerii riscurilor majore de investiție asociate cu acest sector pentru întreprinderile 

în cauză; 

 punerea în comun a fondurilor naționale pentru achiziționarea de noi capabilități de 

apărare; 

 structura de tip „umbrelă” pentru cadrul comun, precum și regulile privind finanțarea 

comună și cel de-al doilea nivel, constând în proiecte specifice ale statelor membre care 

cooperează; 

 dezvoltarea unei structuri de capital permanente pentru componenta destinată 

capabilităților; 

De asemenea, CESE respinge prevederea specială privind alocarea unor resurse 

bugetare naționale pentru apărare în temeiul Pactului de stabilitate și de creștere și solicită o 

politică industrială europeană bine proiectată pentru sectorul apărării, cu caracteristici 

specifice privind obligațiile guvernamentale și finanțarea publică.  

În avizul privind „Lansarea Fondului european de apărare”, CESE, printre altele, 

susține următoarele: 

 schemele de finanțare nu pot fi aceleași ca în alte sectoare de activitate, având în 

vedere particularitățile sectorului apărării și suspiciunile și teama de a partaja cunoștințe între 

societăți sau state membre; 

 guvernanța Fondului european de apărare trebuie stabilită cât mai curând și ar trebui să 

includă Uniunea Europeană, Agenția Europeană de Apărare și statele membre, precum și 

reprezentanți ai industriei; 

 principala prioritate a Fondului european de apărare ar trebui să fie creșterea 

competitivității industriei europene, cu dezvoltarea tehnologiilor care sunt critice pentru 

existența și autosusținerea sectorului apărării în UE; 

 eficiența în cercetare și tehnologie în domeniul apărării este bazată pe o forță de 

muncă calificată. Pregătirea ambițioasă și solidă și învățământul profesional în industriile de 

apărare sunt fundamentale pentru proiecte de succes, ce vizează atingerea unor culmi 

tehnologice. 

 

F. POZIȚIA ALTOR PARLAMENTE NAȚIONALE 

 

La 6 septembrie 2018, Comisia de apărare din cadrul Senatului italian a adoptat o 

rezoluție (nr. Doc. XVIII) favorabilă propunerii Comisiei Europene, cu următoarele 

recomandări: 

 „ar trebui clarificat mecanismul de guvernanță al Fondului, specificând rolul 

Agenției Europene de Apărare și al Serviciului european pentru acțiune externă; 

 ar trebui promovată participarea IMM-urilor la acțiunile finanțate de Fondul 

european de apărare, de asemenea prin alocarea unei părți din fondurile pentru licitații ad-

hoc; 

 ar trebui impuse cerințe mai puțin stricte privind eligibilitatea entităților stabilite în 

Uniune sau în țări asociate care sunt controlate de o țară terță neasociată sau de o entitate 

din țările terțe neasociate; 

 normele privind drepturile de proprietate intelectuală ar trebui să asigure atât 

circulația rezultatelor acțiunilor finanțate de FED, cât și protecția drepturilor de proprietate 

industrială ale întreprinderilor, ținând seama, de asemenea, de riscul transferului nejustificat 

de cunoștințe tehnologice către țările terțe; 

http://webapi.eesc.europa.eu/documentsanonymous/eesc-2017-03598-00-00-ac-tra-ro.docx
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc56608aa3501660af0fee20214.do
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 sistemele de evaluare a performanțelor fondurilor ar trebui să fie mai detaliate, în 

special în ceea ce privește performanța pe termen mediu și lung”. 

 

Camera Deputaților din Italia a avizat pozitiv propunerea Comisiei și a prezentat o 

serie de recomandări, printre care:  

 în scopul identificării acțiunilor eligibile pentru finanțare nu ar trebui să existe nicio 

derogare de la cerința minimă la care să existe cel puțin trei entități juridice cu sediul în trei 

state membre diferite și/sau țări asociate, pentru a promova cooperarea între actori dispuși și 

interesați în dezvoltarea în comun a echipamentelor și a tehnologiilor noi;  

 beneficiarii și subcontractanții implicați în acțiuni cofinanțate de fond pot să 

utilizeze bunurile, infrastructura, facilitățile și resursele aflate sau ținute pe teritoriul unei terțe 

părți/țară numai dacă acest lucru este necesar pentru atingerea obiectivelor unei acțiuni și cu 

condiția ca acest lucru să nu pună în pericol securitatea și interesele Uniunii, permițând 

utilizarea infrastructurii corporatiste specifice și know-how-ul pe care se află;  

 trebuie dezvoltat un proces pentru a oferi IMM-urilor  un acces facil la tehnologiile 

de apărare, la proiecte de cercetare, dezvoltare și producție prin alocarea în mod explicit a 

unui procent din Fond. 

 

IV. LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ 

 

 În Carta albă a apărării, lansată în 2017 de către Guvernul României, „apărarea” este 

definită ca fiind un domeniu prioritar, care se bazează pe continuitate strategică în cadrul 

NATO şi UE, pe creşterea capacităţii operaţionale a forţelor armate, implementarea unui 

management optim al resurselor de apărare, pregătirea profesională şi calitatea vieţii 

personalului militar, revitalizarea industriei naţionale de apărare, pregătirea populaţiei şi 

teritoriului şi gestionarea inter-instituţională a crizelor de tip militar sau de securitate
2
. 

 Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare
3
 „reglementează 

organizarea şi funcţionarea industriei naţionale de apărare şi activităţile necesare realizării 

de produse militare, sensibile şi strategice, astfel încât aceasta să asigure protecţia 

intereselor naţionale de apărare ale României, inclusiv a intereselor esenţiale ale siguranţei 

naţionale”. În conformitate cu legea, protejarea intereselor naţionale de apărare, inclusiv a 

intereselor esenţiale ale siguranţei naţionale, se realizează prin: 

a) creşterea competitivităţii operatorilor economici; 

b) satisfacerea de către industria naţională de apărare a necesităţilor de înzestrare ale 

instituţiilor din cadrul forţelor sistemului naţional de apărare, pe timp de pace, la instituirea 

stărilor de asediu, de urgenţă, de mobilizare sau de război, ţinând seama de interesul naţional 

şi de angajamentele guvernamentale asumate în relaţia cu structurile NATO şi ale Uniunii 

Europene; 

c) susţinerea efortului de înzestrare a instituţiilor din forţele sistemului naţional de apărare 

pentru respectarea obligaţiilor asumate de România prin tratate şi înţelegeri internaţionale; 

d) stimularea investiţiilor în industria naţională de apărare, cercetare ştiinţifică, dezvoltare 

tehnologică şi inovare; 

e) conectarea industriei naţionale de apărare la activităţile industriei europene de apărare, 

dezvoltarea cooperării în domeniu, cu menţinerea şi creşterea pieţelor de desfacere interne şi 

externe, respectarea standardelor NATO şi accesul la tehnologii şi know-how de înaltă 

performanţă; 

                                                 
2 A fost elaborată de Ministerul Apărării Naţionale pentru îndeplinirea prevederilor Strategiei naţionale de 

apărare a ţării (Hotărârea Parlamentului României nr. 33 din 23 iunie 2015) şi implementarea obiectivelor de 

apărare stabilite de Programul  de  guvernare (Hotărârea  Parlamentului României nr. 1 din 4  ianuarie  2017), în 

conformitate cu prevederile Legii 203/2015 privind planificarea apărării. În același sens, a se vedea și Programul 

legislativ al Guvernului României pentru 2018. 
3 Publicată în Monitorul Oficial nr. 972 din 05 decembrie 2016. 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc565d52a7a0165d86806740329.do
http://www.mapn.ro/despre_mapn/informatii_generale/documente/carta_alba_apararii.pdf
http://mrp.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/05/Program-legislativ-2018_mai_2018.pdf
http://mrp.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/05/Program-legislativ-2018_mai_2018.pdf
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f) protejarea operatorilor economici din industria naţională de apărare care deţin capacităţi 

strategice, cu scopul menţinerii acestora, fiind obiective de interes naţional; 

g) implicarea industriei naţionale de apărare în activităţile de asigurare a suportului logistic 

integrat al echipamentelor militare. 

Legea nr. 324/2003
4
 stabilește că „activitatea de cercetare-dezvoltare cuprinde: 

cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea”. 

 

IV. CONCLUZII 

 

Industria europeană de apărare promovează, pe lângă securitate, și specializarea 

tehnică a statelor membre ale UE în anumite domenii şi tehnologii. În plus, aspectele de 

natură economică pe care le poate accentua industria apărării reprezintă o valoare adăugată 

pentru Uniunea Europeană, în sensul creșterii competitivității, a credibilității și a legitimității 

politicii comune de securitate și apărare.  

Uniunea Europeană își dorește o industrie proprie, diferită de cea existentă la nivelul 

unor state membre, care să fie caracterizată printr-o colaborare eficientă a tuturor 

întreprinderilor europene, dincolo de barierele existente în momentul actual. 

Pe de altă parte, apărarea reprezintă un domeniu sensibil pentru statele membre, care 

ține, în mod tradițional, de prerogativele naționale. Cu toate acestea, construirea unei culturi 

strategice comune poate duce, în timp, la eliminarea diferențelor flagrante care există între 

Europa de Est și Europa de Vest, în ceea ce privește industria de apărare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ioana Cristina Vida  

                                                                                   04 octombrie 2018 

  

                                                 
4 Publicată în  Monitorul Oficial nr. 514 din 16 iulie 2003. 

 


