
 

 

Bucureşti, 27 octombrie 2015 

  

FORUMUL STRATEGIC PENTRU APĂRARE ȘI INDUSTRIE 

,,O legislație nouă pentru o industrie de apărare competitivă.” 

 

Asociaţia New Strategy Center a organizat marți, 27 octombrie a.c., la Cercul Militar 

Naţional, dezbaterea cu titlul: ,,O legislație nouă pentru o industrie de apărare competitivă”. 

Aceasta este a treia din tot atâtea astfel de dezbateri care au rolul de a aduce la aceeași masă 

oficiali români din cadrul structurilor de apărare și de securitate și reprezentanții instituțiilor care 

se ocupă cu dezvoltarea echipamentelor și tehnicii militare. La eveniment au participat lideri și 

alți reprezentanţi ai instituţiilor de apărare naţionale, reprezentanți ai companiilor române de 

armament, reprezentanți ai mediului academic, precum și diplomați.  

Acordul politic național pentru creșterea finanțării pentru Apărare, încheiat în ianuarie 

2015 la inițiativa Președintelui României, ES Klaus Iohannis, pentru a se asigura predictibilitatea 

necesară în planificarea și implementarea programelor majore de înzestrare cu tehnică de luptă 

modernă a Armatei României. În acest context, New Strategy Center, a creat o platformă de 

dialog și dezbatere care aduce la un loc toate părțile implicate în procesul de modernizare și 

înzestrare a armatei statului. 

Unul dintre subiectele principale ale discuţiilor a vizat carenţele legislației industriei de 

apărare. Astfel, legislația extrem de stufoasă, ce a suferit multe amendamente, împreună cu unele 

inconsecvențe legislative au îngreunat dezvoltarea acestei industrii critice. 

Un alt subiect important dezbătut în cadrul acestui eveniment a vizat modificările 

legislative din domeniul compensărilor pentru achizițiile de tehnică specială. În acest caz, au fost 

prezentate unele avantaje ale activității de offset și anume: 

 Revitalizarea industriei 

 Accesul la tehnică de înaltă performanță 

 Atragerea de investiții străine 

 Asigurarea mai eficientă mentenanței sistemelor critice 

 Înzestrarea instituțiilor de stat cu tehnică speciala. 

În ceea ce privește offsetul, Uniunea Europeană nu are o legislație specifică. Dacă această 

legislație ar fi existat, pentru România, situația nu ar fi fost foarte bună întrucât practica 

offsetului nu este calibrată la cerinţele pieţei comune. 



În cadrul acestei dezbateri a mai fost abordat subiectul legislației din domeniul 

achizițiilor militare. În acest caz, dezbaterea s-a concentrat pe problemele cu care se confruntă 

autoritățile contractante în momentul în care doresc achiziționarea de tehnică militară. 

Discuţiile au reliefat interesul pentru simplificarea cadrului legislativ naţional şi 

susţinerea manifestată de autorităţile statului pentu industria de apărare. În baza acordului politic 

încheiat de partidele politice la începutul acestui an, este vitală implementarea propunerilor 

legislative propuse în cadrul discuţiilor. Pentru acest lucru, însă, este nevoie şi de un plan ferm 

de acţiune în cadrul strategiei naţionale de apărare, de coerenţă, și de consens al decidenţilor 

politici. 


