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Către 

BIROURILE PERMANENTE REUNITE  

ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI 

 

Cu adresa de înregistrare nr.610BP din 21 iunie 2022, Birourile Permanente ale 

Camerei Deputaţilor şi Senatului au înaintat Comisiilor pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională ale Parlamentului solicitarea Ministrului Apărării Naționale, transmisă 

cu adresa nr.DR3277 din 20 mai 2022, privind obținerea aprobării prealabile pentru 

Programul de înzestrare cu tehnică militară ”Sistem de rachete antiaeriene cu bătaie 

apropiată/rază foarte scrută de acțiune, portabil – MANPAD”, în vederea realizării 

procedurilor legale. 

Solicitarea a fost înregistrată la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță 

națională a Camerei Deputaţilor cu nr.4c-15/234 din 21 iunie 2022, iar la Comisia pentru 

apărare, ordine publică și siguranță națională a Senatului cu nr. XXV/327 din 21 iunie 2022. 

Potrivit acesteia, starea actuală de înzestrare a Armatei României impune adoptarea unor 

măsuri urgente care să asigure adaptarea la noile condiții ale mediului de securitate și să 

permită îndeplinirea integrală a misiunilor și obligațiilor ce-i revin Armatei României, în plan 

național și internațional. 

Programul constă în achiziția a 231 de sisteme de rachete antiaeriene MANPAD, a 

suportului logistic aferent acestora, precum și a echipamentelor specifice de instruire și 

antrenament, fiind destinate structurilor din cadrul Forțelor Terestre, Forțelor Navale, 

Forțelor Aeriene și Comandamentului pentru Operații Speciale. 

Valoarea contractului de achiziție prezentat, fără TVA, a fost estimată la 662,5 

milioane EUR, pe baza datelor rezultate din documentele de fundamentare ale programului, 

valoarea exactă urmând a fi stabilită în urma derulării procedurii de achiziție. 

Potrivit dispoziţiilor art. 51 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi 



securităţii, Autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita aprobarea prealabilă a 

Parlamentului României pentru iniţierea procedurii de atribuire, în cazul în care valoarea 

estimată a contractului, fără TVA, este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 

100.000.000 euro. Parlamentul României, prin comisiile reunite de apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională, se pronunţă cu privire la respectiva solicitare în termen de 30 zile de 

la primirea acesteia.”. 

Membrii Comisiilor reunite pentru apărare, ordine publică și siguranță 

națională din Camera Deputaților și Senat au dezbătut solicitarea supusă aprobării în 

ședința comună din 21 iunie 2022, avându-i ca invitați, din partea Ministerul Apărării 

Naționale, pe domnul Eduard Bachide, secretar de stat, și domnul general-maior Teodor 

Incicaș, șef al Direcției generale pentru armamente. 

Reprezentanții Ministerul Apărării Naționale au argumentat necesitatea realizării 

acestui program de înzestrare, iterând totodată faptul că instituția a solicitat anterior, în anul 

2020, aprobarea prealabilă a Parlamentului pentru același program, dar care avea ca obiectiv 

înzestrarea forțelor terestre și a forțelor navale cu 138 sisteme portabile de rachete antiaeriene 

cu bătaie apropiată/rază foarte scurtă de acțiune, cu o valoare estimată a contractului de 307 

milioane EUR fără TVA, membrii Comisiilor votând favorabil această solicitare în ședința 

din 28 aprilie 2020, însă, având în vedere noul context regional de securitate, a fost reluată 

procedura pentru a fi solicitată aprobarea realizării programului pentru un număr mai mare de 

sisteme și a pachetelor aferente, așa cum au descrise în scrisoare, la o valoare estimată de 

662,5 milioane EUR fără TVA. 

În urma dezbaterilor, în temeiul prevederilor art. 51 alin. (2) din OUG nr. 114/2011, 

membrii Comisiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi pentru, să acorde un vot favorabil 

inițierii de către Ministerul Apărării Naționale a procedurilor pentru realizarea 

programului de înzestrare cu tehnică militară ”Sistem de rachete antiaeriene cu bătaie 

apropiată/rază  foarte scurtă de acțiune, portabil – MANPAD”.  

În considerarea acestor aspecte, vă adresăm rugămintea de a transmite Ministerului 

Apărării Naţionale decizia favorabilă a Parlamentului. 

 

 
 

PREŞEDINTE, 

 

PREŞEDINTE, 

 Pavel  POPESCU Nicoleta  PAULIUC 

 

 

 

 

 

Bucureşti, 21 iunie 2022 


