Stimati domni Parlamentari,
Distinsi invitati,
Dragi colegi,
Sunt extrem de onorat sa fiu din nou prezent la o activitate « Marca New Strategy
Center » si doresc sa multumesc conducerii NSC pentru aceasta oportunitate.
Tema activitatii este extrem de actuala, necesara si impune masuri si decizii
urgente in contextul geo-politic international, dar mai ales regional. Ministerul
Economiei este constient de locul si rolul pe care trebuie sa si-l asume, dar in acelasi
timp pledeaza pentru dialog si colaborare cu toate institutiile publice implicate, precum
si cu partenerii de dialog social.
Este evident ca situatia actuala s-a schimbat semnificativ dupa ocuparea
peninsulei Crimeea, alegerile din SUA si evenimentele din Turcia, legislatia de
asemenea trebuie sa tina pasul, iar cand vorbesc de legislatie ma refer inclusiv la cea
Europeana, avand in vedere ca « Pachetul Aparare » aprobat in 2009 de catre Comisia
Europeana continand Directiva 81 privind Achizitiile Publice pentru aparare, Directiva
43 vizand transferul produselor de aparare in spatiul intracomunitar si Strategia de creare
a Bazei Tehnologice si Industriale Europene, este de asemenea depasit de realitate.
Am fost recent in Algeria impreuna cu o echipa a Asociatiilor Patronale
PATROMIL, OPIAR si CN ROMARM SA, unde am avut discutii la cel mai inalt nivel
cu decidenti din Ministerul Apararii Algerian, din Ministerul Industriilor si Mineritului
Ssi din Ministerul Comertului.
Interlocutorii mei s-au aratat extrem de interesati de noul nostru cadru legislativ
vizand Industria Nationala de Aparare (Legea 232/2016) solicitandu-ne detalii si chiar
un exemplar al Legii 232 in limba franceza.
Este pentru prima oara cand Romania are o Lege a industriei nationale de aparare,
a fost un demers dificil care insa a fost finalizat anul acesta de catre Ministerul
Economiei in calitate de minister de resort si initiator al Legii, prin aprobarea Normelor
de aplicare prevazute in HG 611/2017.
Desi trebuie sa recunoastem ca atat Legea 232 cat si HG 611 sunt perfectibile si
déjà am inceput sa gandim la anumite revizuiri si imbunatatiri, am rezolvat cateva
obiective importante si anume :
- Avem o definitie clara si legala a « interesului esential de securitate », care ne
permite sa invocam si sa recurgem mai usor la prevederile art. 346 din Tratatul de
Functionare al Uniunii Europene si deci sa protejam intr-o oarecare masura
industria locala
- Tratam in mod egal operatorii cu capital majoritar de stat si cei cu capital privat,
maximizand in acest fel sinergiile nationale, mai ales ca nu exista o competitie

reala intre cele doua categorii de operatori, ba din contra sunt complementari in
ceea ce privesc capabilitatile
Asa cum am declarat anterior, cele doua acte legislative sunt perfectibile.
Desi Legea 232 prevede la art 2 paragraf (f) ca Legea “ protejeaza operatorii
economici din industria nationala de Aparare”, Normele metodologice de aplicare
a Legii prevad la art 2, aliniat 2 litera (e) impun ca toti operatorii economici care
doresc sa se inscrie in Registrul operatorilor sa obtina un “Aviz prealabil” de la
toate institutiile publice cu atributii in domeniul securitatii nationale.
Ministerul Economiei a facut demersuri pe langa toate aceste institutii
publice sa grabeasca elaborarea de proceduri pentru emiterea acestor avize
prealabile, dar trebuie sa recunoastem ca la momentul prezent situatia nu este
deloc « ROZA »
Ii rog pe cei prezenti aici, reprezentanti ai respectivelor institutii sa ne
sprijine in rezolvarea acestei situatii, care trebuie din nou sa recunoastem ca pune
operatorii economici locali intr-o situatie mai dificila decat cea dinaintea Legii
232.
Ministerul Economiei a reusit de asemenea sa promoveze HG 637/2017
privind organizarea si functionarea Consiliului pentru Coordonarea Industriei
Nationale de Aparare. Acest Consiliu, un veritabil « Sfat al inteleptilor » va fi
constituit din reprezentanti la nivel de secretar de stat din toate institutiile publice
cu atributii in domeniul apararii si ca dovada a transparentei adoptate in cadrul
Ministerului si Guvernului, vor fi reprezentanti si din partea partenerilor de dialog
social respectiv sindicate si patronate reprezentative.
Salut cu acest prilej revenirea C.N. ROMARM S.A. in randul membrilor
Asociatiei PATROMIL conform anuntului oficial pe care l-am primit zilele
trecute si consider ca o consolidare si la nivelul patronatelor din aparare nu poate
decat sa dea mai multa credibilitate nu numai la nivel national, cat mai ales
regional, european si euro-atlantic.
M.Ap.N. cu care de altfel lucram foarte bine in ultima perioada si-a definit
nevoile si prioritatile, CSAT si Parlamentul Romaniei aproband toate cele 8
programe strategice inaintate de M.Ap.N.
Bineinteles ca dorinta noastra, a tuturor, este ca industria nationala de
aparare sa joace un rol cat mai consistent acolo unde exista capabilitati, iar unde
nu exista sa se implice in activitatile de mentenanta si suport, obiectiv prevazut
expres de Legea 232/2016
Am avut o buna colaborare cu colegii din M.Ap.N. si cu un consortiu
format din firme romanesti in definirea unei solutii nationale pentru programul
strategic C4I cu capabilitati STAR, Romania fiind extrem de competitiva si
recunoscuta ca atare in domeniul IT&C, dar desi solutia a fost sustinuta si

-

-

transmisa M.Ap.N. de catre Ministerul Economiei, programul C4I nu a fost
demarat.
Este evident ca impreuna trebuie sa amelioram cadrul legislativ care
reglementeaza achizitiile publice in domeniul apararii, cu referire expresa la OUG
114/2011 si la OUG 189/2002 cu reviziile ulterioare, vizand operatiunile
compensatorii (mai cunoscute ca operatiuni de off-set).
Luam in calcul, dar si aici avem nevoie sa lucram in echipa, iar implicarea
si profesionalismul ANAP sunt hotaratoare, anumite solutii privind :
Introducerea unor obligativitati pentru autoritatile contractante de a analiza inca
din faza de planificare a incadrarii/neincadrarii in prevederile art 346 din Tratatul
Uniunii Europene
Cerinte specifice privind nivelul maxim/minim de subcontractare in Romania
Specificatii tehnice care sa conduca la mentenanta/reparatii in Romania
Corelare a Cifrei de Afaceri impuse ofertantilor cu valoarea contractului de
achizitii cu eventuale impartiri pe sub-loturi
Restrangerea situatiilor in care obligatiile de off set sunt suspendate, ca cele
vizand contractele Guvern-Guvern. Avem deja solutii concrete si exista
precedente chiar in Romania. De altfel nu vom mai utiliza sintagma “Off set” ci
vom utiliza conceptele de cooperare industriala si transfer tehnologic

Sunt numai cateva din ideile emanate in cadrul unor discutii de lucru a
specialistilor Ministerului Economiei cu reprezentanti ai altor institutii publice
implicate, dar si cu reprezentanti ai Asociatiei PATROMIL, Asociatie foarte activa si
care a fost acceptata de conducerile M.Ap.N. si ME sa prezinte propuneri si anumite
contributii.
Sunt numai cateva din preocuparile Ministerului Economiei, a mea personal si a
echipei pe care o conduc, suntem constienti de necesitatea elaborarii, dar mai ales a
implementarii unor solutii legale si inteligente care pe de o parte sa asigure ostasilor
romani securitate in teatrele de operatii si revenirea lor sanatosi la familiile lor, dar in
egala masura sa permita industriei nationale de aparare sa asigure suveranitatea
Romaniei si sa ofere locuri de munca stabile si decent remunerate membrilor familiilor
ostasilor romani.
Va multumesc,

