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RAPORT COMUN 
privind activitatea desfăşurată de 

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării în anul 2014 
 

        
 Comisiile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, prin adresa cu nr. R5/2015, au 
fost sesizate spre analiză şi elaborarea raportului comun asupra 
activităţii desfăşurate de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării în anul 
2014.  
 În urma analizei activităţii Consiliului şi a celor 11 capitole ale 
raportului care corespund atribuţiilor CSAT stabilite prin legea de 
funcţionare, membrii celor două comisii au reţinut, în sinteză, 
următoarele aspecte şi concluzii: 
 Potrivit prevederilor constituţionale şi în conformitate cu 
atribuţiile stabilite prin lege, activitatea Consiliului Suprem de Apărare 
a Ţării a vizat, în principal, coordonarea activităţii instituţiilor 
sistemului securităţii naţionale pentru consolidarea statutului României 
în cadrul Alianţei Nord-atlantice, Uniunii Europene şi al celorlalte 
organizaţii internaţionale, apărarea naţională şi apărarea colectivă, 
ordine publică, coordonarea unitară a activităţii de informaţii, 
contrainformaţii şi de securitate, asigurarea securităţii energetice, 
dezvoltarea unor servicii şi sisteme informatice de interes naţional. 
  În anul 2014, în şedinţele Consiliului au fost analizate concepţii, 
strategii, planuri de activitate, rapoarte, informări, proiecte de acte 
normative şi au fost emise 134 hotărâri dintre care 105 au fost 
îndeplinite şi 29 se află în curs de îndeplinire.  
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 Sub aspectul coordonării de către Consiliu a activităţilor 
instituţiilor sistemului securităţii naţionale pentru consolidarea 
statutului României în cadrul Alianţei Nord-atlantice, Uniunii Europene 
şi al celorlalte organizaţii internaţionale, liniile generale ale politicii 
externe s-au menţinut neschimbate, continuând să se afle în atenţia 
Consiliului substanţierea parteneriatelor României cu statele membre 
UE, precum şi a parteneriatelor strategice cu Statele Unite ale Americii, 
Polonia şi Franţa şi a relaţiilor de cooperare consolidată cu actori 
importanţi.  
 În anul 2014, sub comanda NATO, UE, ONU şi OSCE, peste 
2000 de militari români au participat la misiuni şi operaţii de pace în 
Afganistan, Bosnia-Herţegovina, Kosovo, Georgia şi în unele state 
africane.  
 În ceea ce priveşte forţele Ministerului Afacerilor Interne, 791 de 
cadre au fost aprobate de către Consiliu să participe la misiuni şi 
operaţiuni individuale sau ca structuri constituite în afara teritoriului 
statului român.  
 Consiliul a aprobat o serie de documente privind angajarea si 
participarea cu forţe şi capabilităţi militare naţionale la operaţiunile şi 
misiune conduse de către NATO si Uniunea Europeană, precum: 
Forţele şi mijloacele Armatei României şi ale Ministerului Afacerilor 
Interne ce pot fi puse la dispoziţie pentru participarea la misiuni şi 
operaţii în afara teritoriului statului român, în anul 2015, Planurile de 
întrebuinţare a forţelor şi mijloacelor Armatei României şi ale 
Ministerului Afacerilor Interne la misiuni în afara teritoriului statului 
român, în anul 2014, Concepţia militar-strategică pentru participarea 
forţelor României la viitoarea misiune NATO în Afganistan după 2014.  
 În analiza activităţilor de ordine publică, Consiliul a urmărit 
construirea unui sistem integrat de ordine publică, orientat către 
cetăţean şi nevoile de securitate ale acestuia.  
 În considerarea calităţii României de stat furnizor de stabilitate în 
sud-estul Europei, Consiliul a avizat proiectul de Lege pentru aderarea 
României la Tratatul între Regatul Spaniei, Republica Franceză, 
Republica Italiană, Regatul Ţărilor de Jos şi Republica Portugheză 
privind crearea Forţei de Jandarmerie Europeană, EUROGENDFOR, 
semnat la Velsen, la 18 octombrie 2007.  
 Pe componenta de prevenire şi combatere a terorismului, 
Consiliul, în calitate de coordonator strategic al Sistemului Naţional 
pentru Prevenirea şi Combaterea Terorismului (SNPCT), a analizat 
implicaţiile asupra securităţii naţionale ale dinamicii terorismului. 
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Totodată, Consiliul a aprobat măsurile de prevenire şi combatere a 
utilizării internetului în scopuri teroriste, ca rezultat al utilizării 
spaţiului virtual şi a reţelelor informatice de către entităţi teroriste şi 
adepţi ai acestora.  
 Referitor la organizarea şi coordonarea unitară a activităţilor care 
privesc apărarea ţării şi siguranţa naţională, Consiliul a adoptat o 
hotărâre prin care a actualizat reglementările existente privind 
aprobarea, gestionarea şi controlul fondurilor necesare pentru cheltuieli 
operative efectuate de către structurile cu atribuţii în domeniul 
siguranţei naţionale.  
 În ceea ce priveşte pregătirea economiei şi a teritoriului pentru 
apărare, Consiliul a adoptat:  

- Planul anual de pregătire a economiei naţionale pentru 
apărare; 

- Planul de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare, 
valabil în perioada 2013-2016, actualizat; 

- Programul cu obiective de pregătire operativă a teritoriului 
pentru apărare, valabil în perioada 2013-2016, actualizat; 

- Nomenclatorul şi nivelul cantitativ maxim şi intangibil de 
constituire a rezervelor proprii ale Ministerului Afacerilor Interne, 
precum şi structura acestora. 

În ceea ce priveşte activitatea de avizare a proiectelor de acte 
normative, potrivit competenţelor, Consiliul a avizat, în anul 2014, 11 
proiecte de acte normative iniţiate sau emise de către Guvern.  

Legat de activităţile derulate în domeniul protecţiei informaţiilor 
clasificate naţionale, Consiliul a dispus măsuri destinate asigurării 
respectării cadrului normativ în materie. Astfel, în urma constatărilor 
prezentate de către Serviciul Român de Informaţii, au fost stabilite 
măsuri concrete specifice domeniului, care au revenit în sarcina 
Guvernului României şi a autorităţilor/instituţiilor publice centrale 
deţinătoare de informaţii clasificate.  

În domeniul securităţii cibernetice, Consiliul a adoptat o serie de 
măsuri menite să asigure completarea cadrului legislativ naţional în 
domeniu, fiind aprobate măsuri destinate să asigure continuarea 
procesului de completare a cadrului organizatoric şi de reglementare, în 
conformitate cu obiectivele stabilite prin Strategia de Securitate 
Cibernetică a României, concomitent cu consolidarea mecanismelor de 
cooperare inter-instituţională destinate creşterii capacităţii de reacţie la 
atacuri cibernetice.  
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Consiliul Suprem de Apărare a Ţării a analizat şi a aprobat 
“Evaluarea privind impactul ameninţării cibernetice la adresa securităţii 
naţionale şi capabilităţi României de reacţie la atac cibernetic major” şi 
a stabilit ca Guvernul României să asigure fondurile necesare pentru 
finalizarea lucrărilor de investiţii la Centrul Naţional CYBERINT şi 
operaţionalizarea acestuia.  

În baza aprobării Consiliului a obiectivului “Derularea de 
proiecte în domeniul securităţii cibernetice”, prin intermediul 
Serviciului Român de Informaţii şi a Misterului Apărării Naţionale, 
România a continuat proiectul multinaţional Multinational Cyber 
Defence Capability Development (MN CD2) lansat la nivelul NATO.  

Potrivit atribuţiilor, Consiliul a avizat sau aprobat 15 numiri în 
funcţiile prevăzute în statele de organizare cu gradul de general 
locotenent, vice-amiral şi superioare acestora, a emis 22 de hotărâri 
pentru aprobarea propunerilor de înaintare în gradul următor a unor 
generali (similari) sau de acordare a gradului de general de brigadă 
(similar), respectiv 4 hotărâri privind participarea unor colonei la 
examenul pentru acordarea gradului de general de brigadă (similar). 
Printre aceste hotărâri, se numără şi cea de avizare a numirii în funcţie a 
noului şef al Statului Major General.  

În ceea ce priveşte perspectivele pentru anul 2015, Parteneriatul 
Strategic cu Statele Unite îşi va menţine importanţa, în virtutea 
excelentei experienţe acumulate de către instituţiile din domeniul celor 
două state.  

Pentru consolidarea statutului său în cadrul NATO, România va 
acţiona prioritar pentru finalizarea operaţionalizării Bazei de la 
Deveselu; începerea angajamentului în cadrul misiunii NATO din 
Afganistan – Resolute Support; consolidarea profilului de stat 
european, cu vocaţie transatlantică, cu rol stabilizator şi predictibil în 
regiune; punerea în aplicare completă şi la termenele convenite a 
deciziilor luate în cadrul Summit-ului NATO Ţara Galilor. 

Parcursul european al Republicii Moldova şi al Ucrainei 
reprezintă preocupări principale de politică externă. Totodată, România 
va sprijini în continuare eforturile Ucrainei şi Georgiei în vederea 
aderării şi integrării în Uniunea Europeană. Parteneriatul Estic rămâne 
un instrument relevant pentru relaţionarea cu partenerii din vecinătate, 
România considerând necesar un proces de actualizare şi adaptare a 
acestuia.   

De asemenea, Consiliul va urmări respectarea Acordului privind 
pragul minimal de 2% din PIB pentru Apărare, asigurarea preşedinţiei 
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Comitetului Interministerial de Nivel Înalt (CIMIN) al Forţei de 
Jandarmerie Europeană, continuarea procesului de negociere, încheiere 
şi ratificare a acordurilor bilaterale privind protecţia reciprocă a 
informaţiilor clasificate.  

  
La finalul prezentării făcute de către domnul general Mihai 

Şomordolea, Secretarul CSAT, membrii celor două comisii au exprimat 
o serie de opinii şi propuneri referitoare la necesitatea modificării 
cadrului legislativ şi instituţional al sectorului de securitate.  

 
 În urma dezbaterilor, Comisiile au avizat favorabil Raportul 
Consiliului Suprem de Apărare a Ţării privind activitatea desfăşurată în 
anul 2014 şi au hotărât să îl supună spre examinare şi aprobare Plenului 
Parlamentului, în conformitate cu prevederile art. 65 alin.(2) lit. g) din 
Constituţia României, republicată. 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

PREŞEDINTE, 

Ion MOCIOALCĂ Marius-Lucian OBREJA 
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