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 Comisiile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale 

Camerei Deputaţilor şi Senatului, prin adresa cu nr. 442 BP din 13.04.2021, 

au fost sesizate spre dezbatere şi elaborarea unui raport comun asupra 

Cartei albe a apărării.  

 La dezbateri a participat din partea Ministerului Apărării Naţionale 

domnul Nicolae Ionel Ciucă, ministrul apărării naționale.  

 Domnia sa a prezentat pe scurt obiectul de reglementare al acestui 

document în ceea ce priveşte obiectivele politicii de apărare, măsurile şi 

acţiunile avute în vedere pentru îndeplinirea acestora, misiunile şi cerinţele 

specifice pentru Armata României, principalele direcţii de dezvoltare a 

capabilităţilor, politicile privind managementul integrat al resurselor pentru 

apărare, precum şi resursele financiare care urmează să fie asigurate pe 

perioada de valabilitate a Cartei.  

 Documentul a fost însuşit de Guvern în ședința din data de 31 martie 

2021 şi avizat de către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării prin Hotărârea 

nr. 23 din 12.03.2021.  

 Comisiile, reunite în şedinţa din data de 20 aprilie 2021, au constatat 

următoarele:  

 În baza prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 203/2015 privind 

planificarea apărării, Carta albă a apărării este elaborată de către Ministerul 

Apărării Naţionale pentru îndeplinirea prevederilor Strategiei naţionale de 

apărare a ţării şi implementarea obiectivelor în domeniul apărării stabilite 

prin Programul de guvernare şi în conformitate cu prevederile Conceptului 

strategic al NATO. Totodată, potrivit alineatului (3) al aceluiaşi articol, 



 

Carta albă a apărării se supune spre aprobare Parlamentului, în termen de 

cel mult 6 luni de la acordarea încrederii Guvernului, după ce este însuşită 

de Guvern şi avizată de CSAT. 

 În urma analizei acestui document de planificare a apărării, membrii 

celor două comisii, cu unanimitate de voturi pentru, au hotărât întocmirea 

unui raport favorabil, prin care propun Plenului Parlamentului 

adoptarea Cartei albe a apărării, în conformitate cu prevederile art. 6 

alin. (3) din Legea nr. 203/2015.    
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H O T A R Â R E   

pentru aprobarea Cartei albe a apărării 

 

 

 

 În temeiul prevederilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 203/2015 privind planificarea apărării, cu 

modificările ulterioare 

  

 

Parlamentul României adoptă prezenta h o t ă r â r e. 

 

 Articol unic - Se aprobă Carta albă a apărării, prevăzută în anexa care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţa comună din 

........................, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.  
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