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Probleme ale industriei de apărare 
 

 
 

1. Bugetul alocat în anul 2012 industriei de apărare 

 

      Pentru prima oară după apariția OUG nr. 95/2002 în bugetul MECMA industria de apărare nu 

mai apare cu sume alocate direct ; s-a motivat că nu este necesară o poziție distinctă în buget și 

că alocările de resurse vor fi din bugetul general al ministerului. 

      Astfel, la ora actuală sumele ce trebuiau alocate industriei de apărare și anume: 10,5 milioane 

lei pentru investiții, 7,5 milioane lei pentru cercetare-dezvoltare și 39,75 milioane pentru plata 

indemnizațiilor din nucleu, NU SUNT DISPONIBILE. 

          - Acțiuni intreprinse: discuții la nivel MECMA cu miniștrii Ioan Ariton și Lucian Bode, 

secretarul de stat Claudiu Stafie, directorii DIAPS doamna Mara Popescu și Mircea Tanțău, 

consilierul ministrului Horia Dumitrescu, director cabinet Andrei Todea, director general Ionica 

Raicu ; acțiuni de protest la Ministerul Finanțelor Publice și MECMA. 

          - Propuneri: promovarea de urgență a proiectului de Hotărâre de Guvern care stabilește 

numărul mediu anual de salariați care beneficiază de prevederile OUG 95/2002 ; identificarea 

resurselor pentru investiții și cercetare-dezvoltare, la nivel MECMA . Decizia ține de MFP care a 

blocat proiectul de HG și dorește modificarea OUG 95/2002 

 

        2. Bugetele de venituri și cheltuieli ale societăților sunt neaprobate din 2010 

 

      Deși au fost nenumărate demersurile pentru aprobarea BVC-urilor la societățile care au 

înregistrat modificări în bugete din cauze obiective (în principal este vorba de creșterea veniturilor, 

ceea ce a implicat un număr mai mare de personal salariat, deci o creștere a fondului de salarii), 

nici la ora actuală bugetele nu sunt aprobate. 

 



 

          - Acțiuni intreprinse: MECMA  a promovat la Guvern un act normativ care includea și 

societățile din CN Romarm, pe lângă alte companii naționale. Situația este blocată de MFP, care 

se opune construcției bugetelor ; BVC-urile au fost modificate de cel puțin 5 ori anul acesta.        

          - Propuneri: discuții de urgență cu dl. Secretar de stat Gheorghe Gherghina 

 

         3. Restructurarea capacităților pentru mobilizare 

 

       Conform Legii nr.477/2003 - privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru 

apărare, precum și a OUG nr.95/2002 - privind industria de apărare, agenții economici din acest 

sector au obligații a păstra în condiții de funcționare capacitățile militare care concură la realizarea 

Planului de mobilizare. Sunt cca. 8 ani de când Administrația Națională a Rezervelor de Stat și 

Probleme Speciale din cadrul MAI nu a mai alocat sumele necesare menținerii acestor capacități. 

         - Acțiuni intreprinse: a fost promovată HG 01156/2011 - privind capacităţile de producţie 

militară, însă problema de fond a rămas. 

         - Propuneri: Constituirea urgentă a unei comisii interministeriale pentru refacerea Planului de 

Mobilizare, ţinând cont de situaţia reală din teren, în vederea promovării unei propuneri la CSAT. 

 

      4. Măsuri pentru ştergerea datoriilor 

 

      Datoriile industriei de apărare însumează cca. 450 milioane euro și provin din lipsa de 

comenzi și contracte pe capacitățile speciale, în special cele pentru mobilizare ; pierderile 

acumulate de către operatorii economici din industria de apărare provin în principal din penalităţi 

şi majorări de întârziere aferente datoriilor istorice şi fără influenţa acestor datorii s-ar putea 

realiza profit din activităţile de exploatare.   

         - Acțiuni intreprinse: odată cu apariția OUG nr.128/2006 - privind unele măsuri de diminuare 

a arieratelor bugetare, aprobată ulterior prin Legea nr.90/2010, tuturor companiilor și societăților 

cu capital de stat li s-au șters datoriile, numai industriei de apărare nu. S-au inițiat câteva 

propuneri de ordonante la nivel CNR – MECMA, dar nu au fost promovate la Guvern. 

         - Propuneri: ţinând seama de prevederile articolului 346 din Tratatul de instituire a Uniunii 

Europene, prin care „orice stat membru poate lua măsurile pe care le consideră necesare pentru 

protejarea intereselor naţionale”, datoriile se pot șterge fără probleme dacă există voința politică ; 

se pot găsi și alte forme de diminuare a arieratelor, cum ar fi conversia lor în acțiuni, crearea de 

noi parcuri industriale, etc. 

 



 

        5. Restructurarea Oficiului de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială 

 

     Deoarece este clar că nevoile de înzestrare necesită peste 15mld. de euro în următorii ani, ar 

trebui concepută o strategie de înzestrare, care să țină cont de offset maximal și de implicarea la  

maxim a industriei naționale cu ajutorul unor colaborări internaționale/ joint-venture, astfel încât 

acești bani, să se transforme în investiții și salturi tehnologice pentru economia românească,  

generând mii de locuri de muncă și o contribuție semnificativă la PIB.  

        - Acțiuni intreprinse: nu sunt 

        - Propuneri: reorganizarea acestei instituții publice care are în componența 7 compartimente 

și 2 servicii ; legarea ei de interesele uzinelor de armament și muniție. 

 

        6. Reorganizarea CN Romarm SA 

 

     Rolul Companiei Naţionale ROMARM SA ar trebui limitat la susţinerea a două activităţi 

principale: reprezentarea comercială şi reprezentarea economică a unităţilor de producţie. 

     Programul de reorganizare al CNR trimis spre avizare la Guvern în anul 2011, fără știrea 

MECMA și fără consultare prelabilă, a fost sortit eșecului pentru că nu răspundea cerinței 

principale: ștergerea datoriilor. Reorganizarea CNR trebuie să înceapă cu demiterea de urgență 

a conducerii companiei, care este aservită politic, nu reprezintă interesele statului și este 

incapabilă să gestioneze situația actuală de criză. 

        - Acțiuni intreprinse: s-a încercat promovarea unui Program de restructurare fără avizul 

Consiliului de Administrație, DIAPS, ministru și partenerii sociali. 

        - Propuneri: reorganizarea CNR trebuie abordată numai în condițiile date de Strategia 

industriei de apărare pentru că ea trebuie să răspundă cerințelor stabilite pentru întreaga industrie 

de apărare ; trebuie analizată propunerea de constituire a unei singure entiăți comerciale parțial 

din CNR, parțial din Romtehnica.   

 

        7. Modificarea cadrului legislativ 

 

      Deși reglementările UE sunt în continuare permisive cu industriile de apărare autohtone, 

România nu a reușit până acum să aibă o legislație coerentă și îndreptată spre apărarea 

intereselor naționale ale țării. 

        - Acțiuni intreprinse: promovarea în anul 2006 a unei propuneri legislative, semnată de 

parlamentari PSD, care a fost aprobată de Senat și care din anul 2007 se află sub denumirea de  



 

Plx 830/2007 la Comisia de apărare a Camerei deputaților, pentru intocmire raport final.  

        - Propuneri:  

a. elaborarea Strategiei industriei de apărare și promovarea ei la CSAȚ ; 

b. aprobarea în regim de urgență a Legii industriei de apărare, aflată sub denumirea de  PLx 

830/2007 la Camera deputaților ; 

c. modificarea OUG nr.38/2010 în sensul valorificării superioare a subansamblelor dezmembrate  

și folosirii sumelor pentru modernizare-retehnologizare. 
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Adrian  Nania 

 


