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 Comisiile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului au fost sesizate pentru analiză şi întocmirea raportului comun 
în vederea aprobării în plenul reunit al Parlamentului a Strategiei Naţionale de 
Apărare a Ţării.  
 În conformitate cu prevedirile Legii nr. 473/2004 privind planificarea apărării, 
Strategia Naţională de Apărare a Ţării este documentul de bază care fundamentează 
planificarea apărării la nivel naţional, constituind expresia politică de referinţă a 
atributelor statului român în acest domeniu. 
 Întrunite în şedinţă comună pe data de 17 iunie a.c., cele două Comisii au 
analizat conţinutul Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării. Din partea Administraţiei 
Prezidenţiale au participat domnul Ion Oprişor, consilier prezidenţial, şeful  
Departamentului Securităţii Naţionale, domnul Constantin Ionescu, consilier de stat, 
directorul Oficiului pentru Infirmaţii Integrate şi domnul Sebastian Huluban, consilier 
de stat, şeful Compartimentului pentru probleme de apărare.  
 În cadrul dezbaterilor, membrii celor două Comisii au constat următoarele: 

Actuala Strategie Naţională de Apărare a Ţării este structurată în patru 
capitole, astfel: 

1. Capitolul I: Definirea intereselor şi obiectivelor naţionale de securitate; 
2. Capitolul II: Evaluarea mediului internaţional de securitate; 
3. Capitolul III:  Ameninţări, riscuri şi vulnerabilităţi;  
4. Capitolul IV: Direcţiile de acţiune şi principalele modalităţi pentru asigurarea 

securităţii naţionale a României.  
 

În cadrul primului capitol se prezintă, pe scurt, valorile şi principiile care au 
stat la baza eleborării Strategiei. De asemenea sunt detaliate interesele şi obiectivele 
naţionale de securitate. Interesele naţionale de securitate sunt abordate din perspectivă 
internă, printre acestea enumerându-se: consolidarea capacităţii naţionale de apărare, 
asigurarea exercitării neîngrădite a drepturilor şi intereselor fundamentale, buna 
funcţionare a justiţiei, dezvoltarea capacităţilor de combatere a ameninţărilor, 
promovarea identităţii naţionale, etc., dar şi din perspectiva politicii externe, în acest 
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context punându-se accent pe consolidarea profilului României în NATO şi UE, 
precum şi pe intensificarea parteneriatului strategic cu Statele Unite.  

Capitolul II analizează pe termen mediu şi lung mediul global de securitate, 
făcând referire atât la dimensiunea de securitate la nivel euro-atlantic, cât şi la nivel 
regional şi sub-regional, punând accent pe necesitatea extinderii cooperării regionale.  

Capitolul III abordează tematica ameninţărilor, riscurilor şi vulnerabilităţilor la 
adresa securităţii naţionale. În cadrul ameninţărilor sunt menţionate acţiunile 
destabilizatoare din vecinătatea estică, conflictele îngheţate, distorsiunile pe pieţele 
energetice, ameninţările cibernetice, terorismul, proliferarea armelor de distrugere în 
masă, precum şi acţiunile informative ostile.  

În rândul riscurilor sunt cuprinse instabilitatea regională, riscuri de natură 
socială, radicalizarea entităţilor extremiste, criminalitatea transfrontalieră, traficul 
ilegal de armament, alte riscuri cu impact major.  Vulnerabilităţile la adresa securităţii 
naţionale sunt legate de capacitatea instituţiilor statale de a evalua şi diminua impactul 
riscurilor şi ameninţărilor. Acestea se referă în special la absenţa unei planificări 
bugetare multianuale, la capacitatea administraţiei publice centrale şi locale de a 
implementa politici publice naţionale şi europene, precaritatea resurselor, corupţia, 
dar şi alte vulnerabilităţi care derivă din polarizarea socială, declinul demografic, 
migraţia forţei de muncă, etc. 

Ultimul capitol abordează direcţiile de acţiune şi principalele modalităţi de 
asigurare a securităţii naţionale pe şapte dimensiuni: apărare, ordine publică, 
informaţii, dimensiunea economică şi energetică, diplomatică, de management al 
situaţiilor de criză, precum şi dimensiunea educaţională, de sănătate, socială şi 
demografică.  

În finalul documentului se menţionează faptul că o condiţie necesară pentru 
operaţionalizarea Strategiei o reprezintă revizuirea cadrului legislativ în domeniul 
securităţii naţionale, care să ţină cont de noile ameninţări şi de nevoia de respectare a 
drepturilor şi libertăţilor civile.  

 
În baza prevederilor art. 65 alin. (2) lit. f) din Constituţia României, 

republicată, ale art. 5 din Legea nr. 473/2004 privind planificarea apărării şi ale art.13 
pct. 6 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, 
Strategia Naţională de Apărare a Ţării este aprobată prin Hotărâre a Parlamentului.   

În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi pentru, membrii celor două 
Comisii propun Plenului reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului prezentul raport de 
admitere pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării pentru perioada 
2015-2019.  
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