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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru realizarea 

capabilităţii operaţionale aeriene de tranziţie prevăzută în Concepţia de realizare 

graduală a capabilității de apărare aeriană în cadrul programului "Avion 

multirol al Forţelor Aeriene" trimis, spre dezbatere în fond, în procedură de 

urgență, Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, cu adresa 

PL-x nr. 370 din 20 iunie 2022. 

Prin conținutul si obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor organice. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Pavel POPESCU 
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RAPORT  

asupra proiectului de Lege pentru realizarea capabilității operaţionale aeriene 

de tranziţie prevăzută în Concepţia de realizare graduală a capabilității de 

apărare aeriană în cadrul programului "Avion multirol al Forţelor Aeriene" 
 

 

În conformitate cu prevederile art.95 și ale art. 117 alin.(3) din 

Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a fost 

sesizată, spre dezbatere pe fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege 

pentru realizarea capabilității operaţionale aeriene de tranziţie prevăzută în 

Concepţia de realizare graduală a capablităţii de apărare aeriană în cadrul 

programului "Avion multirol al Forţelor Aeriene", transmis cu adresa PLx nr. 

370 din 20 iunie 2022 și înregistrat la Comisia pentru apărare, ordine publică și 

siguranță națională cu nr.4c-15/229 din 20 iunie 2022. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare realizarea capabilităţii 

operaţionale aeriene de tranziţie prevăzută 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 32 de avioane 

de la Guvernul Regatului Norvegiei, a pachetului de bunuri şi servicii 

complementar de la Guvernul Statelor Unite ale Americii şi atribuirea contractelor 

necesare instruirii personalului navigant.  

Conform dispozițiilor art. 75 alin.(1) din Constituția României, republicată, 

şi ale art.92 alin.(8) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 

Camera Deputaților este primă Cameră sesizată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil, potrivit adresei cu 

nr.662/14.06.2022. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil, potrivit adresei cu 

nr.2959/17.05.2022. 
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Consiliul Suprem de Apărare a Țării a avizat proiectul de Lege în ședința 

din 7 iunie 2022. 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a dezbătut 

proiectul de Lege în ședința desfășurată în data de 20 iunie 2022. La lucrările 

Comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezență. 

În conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

la dezbateri au participat, în calitate de invitați din cadrul Ministerului Apărării 

Naționale, domnul Secretar de Stat Eduard Bachide, domnul general Daniel 

Petrescu – Șeful Statului Major al Apărării, domnul general locotenent Viorel Pană 

– Șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, domnul general maior  Teodor Incicaș, 

Director - Direcția Generală pentru Armamente, comandor George Petru – Director 

Program F16. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

să transmită un raport de adoptare a proiectului de Lege pentru realizarea 

capabilităţii operaţionale aeriene de tranziţie prevăzută în Concepţia de realizare 

graduală a capiblităţii de apărare aeriană în cadrul programului "Avion multirol 

al Forţelor Aeriene" – PLx 370/2022, în forma transmisă de către Biroul 

Permanent. 

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

categoria legilor organice. 

 

 
 SECRETAR, 

Dumitru RUJAN 

PREŞEDINTE, 

Pavel POPESCU 


