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În conformitate cu prevederile art.170 din Regulamentul Camerei 
Deputaților,  republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci a fost sesizată pe fond cu Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European şi Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi 
Comitetul Regiunilor – Lansarea Fondului European de Apărare COM(2017)295. 

 
Comunicarea lansează un Fond european de apărare pentru a ajuta statele 

membre să cheltuiască într-un mod mai eficient banii contribuabililor, a 
reduce suprapunerile în materie de cheltuieli și a obține un raport calitate-preț mai 
bun. Fondul, anunțat de președintele Juncker în septembrie 2016  și susținut 
de Consiliul European din decembrie 2016, va coordona, va suplimenta și va 
amplifica investițiile naționale în cercetarea din domeniul apărării, în dezvoltarea de 
prototipuri și în achiziționarea de echipamente și tehnologii destinate sectorului 
apărării. 

 
La dezbaterea comunicării au participat, în calitate de invitaţi,  reprezentanţi 

ai Ministerului Apărării Naţionale. 
 

 
Comisia pentru Buget, 

Finanţe şi Bănci 
Bucureşti,        25.10.2017 
Nr. 4c-2/885 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/defending-europe-factsheet_en.pdf
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În scopul de a stimula capacitățile de apărare ale Europei, reprezentantul 
Ministerului Apărării Naţionale a informat membrii comisiei asupra necesităţii 
instituirii Fondului european de apărare. 

Fondul va fi constituit din două componente: 
1. Cercetarea care va fi finanţată astfel: 
- 90 de milioane EUR până la sfârșitul anului 2019, din care 25 de 

milioane EUR vor fi alocate pentru 2017; 
- 500 de milioane EUR pe an după 2020. 
2. Dezvoltarea şi achiziţiile: 
Fondul va stimula statele membre să coopereze în ceea ce privește proiecte 

de dezvoltare în comun și achiziția de echipamente și tehnologii de apărare, prin 
intermediul cofinanțării din bugetul UE și printr-un sprijin practic din partea 
Comisiei. 

Uniunea Europeană va participa la cofinanţare astfel: 
- 500 de milioane EUR în total pentru anii 2019 și 2020; 
- 1 miliard EUR pe an după 2020. 
 
La lucrările Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, în ședința din 24 

octombrie 2017, și-au înregistrat prezența un număr de 24 deputați din totalul de 25 
de membri. 

 
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au luat act că documentul are 

caracter nelegislativ şi luând în considerare expunerea reprezentantului Ministerului 
Apărării Naționale au hotărât, cu unanimitate de voturi, să transmită Comisiei pentru 
afaceri europene o opinie favorabilă asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul 
European şi Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul 
Regiunilor – Lansarea Fondului European de Apărare COM(2017)295. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
 
 

 
 
Sef serviciu 
Giorgiana Ene 
 
Consilier parlamentar 
Vasilica Popa 
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