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RAPORT COMUN
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Comisiile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale Senatului şi
Camerei Deputaţilor, cu adresele nr. B.P. 1426 şi, respectiv, 9 S.P. din 27.11.2001, au
fost sesizate pentru întocmirea raportului comun în vederea prezentării şi dezbaterii în
Parlament, în şedinţă comună, a Strategiei de securitate naţională a
României, document de bază care, conform prevederilor Legii nr.63/2000,
”fundamentează planificarea apărării la nivel naţional ”, constituind
expresia politică de referinţă a atributelor fundamentale ale statului român în acest
domeniu.
Dezbătând proiectul noii Strategii, Comisiile au apreciat că documentul
creează un cadru unitar şi flexibil de planificare şi de concepere a abordărilor sectoriale în
domeniile securităţii, al cărui fundament îl constituie imperativul protejării valorilor şi
identităţii naţionale, asigurarea resurselor interne necesare lansării unor programe
economice, culturale şi sociale, în măsură să apropie societatea românească de indicii de
performanţă ai civilizaţiei europene.
În acest context, ca element de noutate, sunt definite sistemul securităţii
naţionale, ca ansamblu al mijloacelor, reglementărilor şi instituţiilor statului, care au
rolul de a realiza, proteja şi afirma interesele fundamentale ale României, şi Strategia
de securitate naţională, ca document de bază ce defineşte aceste interese, ca şi
obiectivele pentru realizarea lor, având un orizont de evaluare pe termen mediu.
Comisiile au constatat că Strategia, în conformitate cu legea privind
planificarea apărării naţionale a României, sintetizează obiective, precizează definiţii şi
corelează direcţii de acţiune pentru componentele cu atribuţii în asigurarea securităţii ţării,
având o structură care cuprinde, în ordine:
1.
Definirea intereselor naţionale de securitate;
2.
Precizarea obiectivelor care conduc la protejarea şi afirmarea acestor interese;
3.
Evaluarea mediului internaţional de securitate;
4.
Identificarea factorilor de risc din mediul intern şi internaţional;
5.
Direcţiile de acţiune şi principalele mijloace pentru asigurarea securităţii
naţionale a României.

- 2 În conceperea şi expunerea acestei problematici, Comisiile apreciază că s-a
valorificat experienţa acumulată în ultimul deceniu, asigurându-se coerenţa necesară, dar
mai ales impulsionarea decisivă a acţiunilor privind integrarea României în Alianţa NordAtlantică şi în Uniunea Europeană.
În proiectul Strategiei se apreciază că, pe plan intern, starea de securitate
a României este caracterizată, încă, de multe vulnerabilităţi în aproape toate domeniile de
manifestare ale mediului economic şi social, ca şi ale mediului natural de existenţă a
societăţii româneşti, iar pe plan internaţional, societatea contemporană cunoaşte o
lărgire a spectrului de riscuri neconvenţionale, fiind profund marcată de acţiunile iraţionale
ale unor forţe ce promovează terorismul ca mijloc de divizare şi slăbire a
comunităţii internaţionale. În luptă împotriva terorismului, conform hotărârii
adoptate de Parlamentul României, Strategia reiterează faptul că statul nostru s-a alăturat
de la început tuturor democraţiilor, fără nici o ezitare.
Faţă de complexitatea acestor aspecte, Comisiile apreciază caracterul
pragmatic al intenţiei ca în sistemul sceurităţii naţionale să fie atrase structuri civice,
neguvernamentale, academice şi comerciale, care deţin tehnologii şi informaţii conexe cu
securitatea naţională şi care pot contribui la echilibrul mediului intern – economic, social,
civil şi militar.
Analizând obiectivele politicii de securitate naţională, Comisiile
au constatat realismul şi modernitatea acestora, capacitatea de a reprezenta reperele de bază
ale acţiunii practice a instituţiilor statului, astfel încât îndeplinirea lor să conducă la
realizarea şi afirmarea intereselor fundamentale ale ţării. Fără a minimaliza vreunul
dintre cele 17 obiective, Comisiile au remarcat aspectele privind păstrarea independenţei,
suveranităţii, unităţii şi integrităţii teritoriale a statului român, în condiţiile specifice
aderării la NATO şi ale integrării în Uniunea Europeană, garantarea ordinii
constituţionale, perfecţionarea sistemului politic, relansarea economiei naţionale, dezvoltarea
societăţii civile, optimizarea capacităţii de apărare naţională, modernizarea instituţiilor de
apărare a ordinii publice, combaterea terorismului şi a crimei organizate, armonizarea
relaţiilor interetnice, dezvoltarea unei conduite participative pe plan regional.
Cu privire la evaluarea mediului internaţional de securitate,
Comisiile au remarcat aprecierea pe care Strategia o acordă cadrului organizaţional
existent, în care ONU, NATO, OSCE şi UE şi-au adus contribuţii deosebite la
securitatea şi stabilitatea euro-atlantică.
În analiza întreprinsă, Strategia concluzionează că democraţia este o
sursă importantă a mediul intern de securitate. În acest sens, societatea
românească este organizată şi funcţionează pe baza principiilor, valorilor şi libertăţilor
democratice fundamentale.
Strategia apreciază că principalele probleme de securitate a
României sunt cele de natură economică, situaţie care poate genera intoleranţă,
afectează solidaritatea socială, favorizează populismul, poate alimenta manifestările
radicale şi extremiste.

- 3 Analizând factorii de risc la adresa securităţii României,
Strategia concluzionează că ţara noastră nu este şi nu se va afla, în viitorul apropiat, în
faţa vreunei ameninţări majore, de tip militar clasic, la adresa securităţii sale naţionale. Se
estimează că, în perioada actuală, riscurile la adresa securităţii sunt preponderent de natură
nemilitară, mai ales internă, manifestându-se, în special, în domeniile economic, financiar,
social şi ecologic. De asemenea, sunt prezentate o serie de riscuri asimetrice
nonclasice : terorismul internaţional şi transnaţional, acţiunile destinate afectării
imaginii şi credibilităţii României în plan internaţional, agresiunea economico-financiară.
Comisiile au constatat că în capitolul destinat direcţiilor de acţiune în
politica de securitate naţională se stabilesc măsuri, acţiuni şi resurse în domeniile
politico-administrativ, economic, social, al educaţiei, cercetării şi
culturii, siguranţei naţionale şi ordinii publice, apărării naţionale,
politicii externe, fiecare cu dezvoltările şi precizările necesare. În acest context, se
acordă o atenţie specială resurselor politicii de securitate.
În concluzie, dezbătând proiectul Strategiei de securitate naţională
a României, Comisiile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale
Senatului şi Camerei Deputaţilor apreciază că acesta îndeplineşte cerinţa de a constitui
”documentul de bază care fundamentează planificarea apărării la
nivel naţional ”, stipulată în articolul 4 al legii nr.63/2000 şi, cu majoritate de voturi,
au hotărât să supună spre dezbatere şi aprobare Parlamentului României proiectul de
hotărâre anexat.
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