
   
 

                                                                                                                               A/USRPLUS/359/28.04.2021 

Parlamentul   României 

Camera Deputaţilor 

Grupul parlamentar al Alianţei USR PLUS  

 

ÎNTREBARE 

Către: Domnul Nicolae-Ionel Ciucă, Ministrul Apărării Naționale 

 Domnul Bogdan Aurescu, Ministrul Afacerilor Externe 

De la:  Brian Cristian, Deputat Circumscripția nr. 26 județul Maramureș 

 

Obiectul întrebării: Cetățenii au nevoie de informații suplimentare de la MAPN și MAE 

Domnule Ministru, 

În spațiul public au apărut multe informații îngrijorătoare cu privire la impactul și pericolul pentru 

România generat de escaladarea situației de la granița Ucrainei cu Rusia și mișcările de trupe ce au loc atât 

pe plan național, cât și pe plan internațional, terestru, aerian și/sau maritim. 

Multe dintre imaginile care apar în spațiul public sunt direct pe rețelele de socializare și sunt prea 

puțin explicate, iar asta generează foarte multe scenarii apocaliptice în rândul oamenilor și oportunități de 

manipulare și influențare prin intermediul internetului și mass media. 

Este nevoie ca informațiile cu privire la astfel de teme să fie abordate și explicate de specialiști și să 

dea încredere cetățenilor, fără a crea griji suplimentare. 

Am sesizat prezența MAPN și MAE în mediul online și chiar în întreg spectrul Social Media, dar 

consider că sunt necesare informații suplimentare pentru cetățeni. De asemenea, reprezentanții statului au 

nevoie de ajutor pentru a putea furniza informații avizate în comunități, atunci când le sunt solicitate puncte 

de vedere pe aceste teme. 

 

Având în vedere art. 112 din Constituția României și art. 199 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

vă rog să dați curs următoarelor întrebări cu privire la cauzele și soluțiile pentru problema prezentată. 

 

1. Care sunt scenariile pe care România se pregătește să le întâmpine în perioada următoare? 

2. Care sunt informațiile vitale pe care toți românii trebuie să le cunoască în contextul 

instabilității din zona Mării Negre? 

3. Există probleme de comunicare/relaționare cu țările învecinate sau cu cele care au ieșire 

la Marea Neagră? 
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4. Care sunt problemele specifice zonei Mării Negre și cum contribuie România la 

soluționarea lor? 

5. Considerați că românii sunt suficient de bine informați cu privire la evenimentele actuale? 

6. Negocierile pe baza argumentelor s-au terminat și utilizarea forței armate a redevenit o 

opțiune pentru unele state? 

7. Cum explicați mobilizarea masivă de trupe și tehnică militară comasată de Rusia la 

granița cu Ucraina? 

8. Sunt românii suficient de uniți pentru a face față unor vremuri mai grele dacă ar exista 

amenințări din exterior? 

9. Întâmpină România dificultăți în a-și onora responsabilitățile ce îi revin ca țară membră 

NATO? 

10. Există sprijinul necesar și cooperarea NATO pentru a ne asigura siguranța și securitatea 

în acest moment? 

 

Vă rog sa îmi comunicați răspunsul în scris și verbal. 

 

 

Cu aleasă considerație, 

Brian Cristian 

Deputat USR PLUS Maramureș 




