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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru apărare, ordine publică și 
siguranță națională 

București,10.12.2019  

Nr. 4c-15/655/2019                                       
 

Plx 652/2019

 
 
Către: 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 

    
Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru 

continuarea dezvoltării capabilităţii operaţionale aeriene cuprinse în Etapa de 

tranziţie iniţială a Concepţiei de realizare graduală a capabilităţii de apărare aeriană 

în cadrul programului „Avion multirol al Forţelor Aeriene”, transmis cu adresa Pl x 

652/2019 din 10 decembrie 2019 şi înregistrat la  Comisia pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională cu nr. 4c-15/655  din 10.12.2019.                                                     

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare .  

  

 

PREŞEDINTE, 
 

Ion MOCIOLCĂ 

SECRETAR, 
 

Dumitru LUPESCU 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 
Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională 

Comisia pentru apărare, ordine publică 
și siguranță națională 

București,10.12.2019  

Nr. 4c-15/655/2019                                         
 

Plx 652/2019

 
RAPORT  

 
asupra proiectului de Lege pentru continuarea dezvoltării capabilităţii 

operaţionale aeriene cuprinse în Etapa de tranziţie iniţială a Concepţiei de 
realizare graduală a capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului 

„Avion multirol al Forţelor Aeriene” 
 
 
 

1. În conformitate cu prevederile art. 95 și 114 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, a 
fost sesizată spre  dezbatere pe fond, cu proiectului de Lege  pentru continuarea 
dezvoltării capabilităţii operaţionale aeriene cuprinse în Etapa de tranziţie iniţială a 
Concepţiei de realizare graduală a capabilităţii de apărare aeriană în cadrul 
programului „Avion multirol al Forţelor Aeriene”,  transmis cu adresa Pl x 652/2019 
din 10 decembrie 2019 şi înregistrat la  Comisia pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională cu nr. 4c-15/655  din 10.12.2019.     

Consiliul Legislativ, conform avizului cu nr. 969/28.11.2019, a avizat favorabil 
proiectul de ordonanță de urgență.  

Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, prin hotărârea nr.  111 din 27 noiembrie 
2019, a avizat favorabil proiectul de lege. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale, conform avizului cu nr.  4c-6/674/28 noiembrie 2019, a avizat favorabil 
proiectul de lege.  

Senatul a aprobat  proiectul de lege, în ședința din 9 decembrie  2019.  
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare continuarea dezvoltării 

capabilităţii operaţionale aeriene cuprinse în Concepţia de realizare graduală a 
capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului „Avion multirol al Forţelor 
Aeriene”, prin atribuirea contractelor de achiziţie pentru pachetul de 5 avioane de la 
Guvernul Republicii Portugheze şi a pachetului de bunuri şi servicii complementar de 
la Guvernul Statelor Unite ale Americii. Totodată se introduc derogări de la prevederile 
art.173, art.174 şi ale art.176 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală 
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2. Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

3. Camera Deputaților este cameră decizională, în conformitate cu dispozițiile 
art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 91 alin. (9) pct.1  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

4. În conformitate cu prevederile art. 55 din regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, la dezbateri a participat în calitate 
de invitat, domnul Nicolae-Ionel CIUCĂ,   ministrul apărării naționale .  

5. Membrii Comisiei pentru  apărare,  ordine  publică şi siguranţă  naţională  au  
fost prezenţi  la  ședință conform listei de prezență. 

6. În urma dezbaterilor, în ședința  din 10 decembrie 2019, membrii Comisiei 
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au hotărât, în unanimitate  de 
voturi  să propună plenului Camerei Deputaților,  adoptarea proiectului de Lege 
pentru continuarea dezvoltării capabilităţii operaţionale aeriene cuprinse în Etapa de 
tranziţie iniţială a Concepţiei de realizare graduală a capabilităţii de apărare aeriană 
în cadrul programului „Avion multirol al Forţelor Aeriene” - Pl x 652/2019, în forma 
adoptată de  Senat.  
 
 
 

 
 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

Ion MOCIOLCĂ 

SECRETAR 
 

Dumitru LUPESCU 
 

 
 
 

  

 

 


