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RAPORT COMUN 

asupra Raportului privind activitatea desfăşurată de 
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării în anul 2015 

 
        

 Comisiile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, prin adresa cu nr. R8/2016, au 
fost sesizate spre analiză şi elaborarea raportului comun asupra 
Raportului privind activitatea desfăşurată de Consiliul Suprem de 
Apărare a Ţării în anul 2015.  
 În urma analizei activităţii Consiliului şi a celor 11 capitole ale 
raportului care corespund atribuţiilor CSAT stabilite prin legea de 
organizare şi funcţionare, membrii celor două comisii au reţinut, în 
sinteză, următoarele aspecte şi concluzii: 
  În anul 2015, în şedinţele Consiliului au fost analizate concepţii, 
strategii, planuri de activitate, rapoarte, informări, proiecte de acte 
normative şi au fost emise 145 hotărâri dintre care 111 au fost 
îndeplinite şi 34 se află în curs de îndeplinire.  

În ceea ce priveşte activitatea de avizare a proiectelor de acte 
normative, potrivit competenţelor, Consiliul a avizat, în anul 2016, 19 
proiecte de acte normative iniţiate sau emise de către Guvern.  

Potrivit atribuţiilor, Consiliul a avizat sau aprobat 9 numiri în 
funcţiile prevăzute în statele de organizare cu gradul de general-
locotenent, vice-amiral şi superioare acestora, a emis 13 de hotărâri 
pentru aprobarea propunerilor de înaintare în gradul următor a unor 
generali (similari) sau de acordare a gradului de general de brigadă 

george.cucu
Original



 2

(similar), respectiv 3 hotărâri privind participarea unor colonei la 
examenul pentru acordarea gradului de general de brigadă (similar).  

În ceea ce priveşte perspectivele pentru anul 2016, 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 valorificarea găzduirii pe teritoriul naţional a 
Comandamentului Multinaţional al Diviziei de Sud-Est (MND-SE HQ) 
şi a Unităţii de Integrare a Forţelor (NFIU), pentru consolidarea 
profilului de stat aliat cu rol de furnizor de securitate, rol stabilizator şi 
predictibil în regiune, pentru asumarea unor iniţiative de cooperare 
multinaţională în domeniul capabilităţilor, în special pe flancul sudic şi 
estic al Alianţei.  

Parcursul european al Republicii Moldova reprezintă o altă 
preocupare de politică externă. Totodată, România va sprijini în 
continuare eforturile Republicii Moldova în vederea apropierii şi, 
ulterior, a aderării/integrării în Uniunea Europeană. Parteneriatul Estic 
rămâne un instrument relevant pentru generarea progresului pentru 
ţările din zonă. România va continua să sprijine Ucraina, Georgia şi 
Republica Moldova şi să promoveze regulile de drept internaţional, 
menite să asigure independenţa, suveranitatea şi integritatea teritorială a 
acestor state.  

La finalul prezentării f ăcute de către domnul general Mihai 
Şomordolea, Secretarul general al CSAT, membrii celor două comisii 
au exprimat o serie de opinii şi propuneri privind cadrul 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 2015 şi au hotărât să îl supună spre examinarea Plenului 
Parlamentului, în conformitate cu prevederile art. 65 alin.(2) lit. g) din 
Constituţia României, republicată. 
 
 

PREŞEDINTE, PREŞEDINTE,  

Ion MOCIOALC Ă Marius-Lucian OBREJA  
  


