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RAPORT COMUN
privind activitatea desfăşurată de
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării în anul 2010
Comisiile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale Camerei
Deputaţilor şi Senatului, prin adresele nr. R 6/2011 şi nr. BP 475/2011, au fost
sesizate pentru analiză şi elaborarea raportului comun privind activitatea desfăşurată
de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării în anul 2010.
În şedinţa din data de 18 octombrie 2011, la care a participat secretarul
CSAT, în urma analizei, a răspunsurilor la întrebări şi a dezbaterilor, Comisiile au
reţinut, în esenţă, următoarele aspecte şi concluzii:
În conformitate cu prevederile Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi
funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, Consiliul şi-a desfăşurat
activitatea pe baza Planului anual, în care, în anul 2010, au fost prevăzute 92 de
tematici, toate privind problematica securităţii naţionale. În acest context, au fost
adoptate 127 de hotărâri obligatorii pentru autorităţile administraţiei publice şi
instituţiile cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale. Dintre acestea, 91 sunt
îndeplinite, 34 sunt în curs de îndeplinire şi 2 nu sunt îndeplinite.
Având în vedere specificul perioadei, marcată de puternice turbulenţe pe plan
mondial, generate, în primul rând, de criza economică şi financiară, care a influenţat
mediul internaţional de securitate, instituţiile cu responsabilităţi în domeniul apărării
naţionale, sub coordonarea Consiliului, au avut ca obiective prioritare participarea
activă la consolidarea statutului României în cadrul NATO şi al Uniunii Europene,
îndeplinirea sarcinilor ce le revin din calitatea ţării noastre de membru al celor două
organizaţii.

Din acest punct de vedere, s-a apreciat că activitatea CSAT a fost adaptată în
funcţie de realităţile şi priorităţile anului 2010, de complexitatea intereselor naţionale
de securitate şi de urgenţele impuse de specificul fiecărei instituţii, realizând astfel
obiectivul privind organizarea şi coordonarea unitară a activităţilor care privesc
securitatea naţională.
Principale repere ale activităţii CSAT în anul 2010 au fost:
- modernizarea instituţiilor cu responsabilităţi în domeniul
securităţii naţionale, eforturile îndreptându-se asupra structurilor,
normelor, relaţiilor, misiunilor, instruirii şi resurselor sistemului, cu
respectarea principiilor democraţiei, eficienţei, transparenţei şi nonpartizanatului politic.
- în cadrul activităţii de apărare şi ordine publică s-a continuat
efortul de implementare a obiectivelor specifice etapei a II-a a
Strategiei de Transformare a Armatei României, respectiv etapa
integrării operaţionale în NATO şi UE, planificată să se deruleze până
în anul 2015. De asemenea, a fost aprobată Strategia Naţională de
Ordine Publică.
- cu privire la coordonarea unitară a activităţii de informaţii,
contrainformaţii şi de securitate, introducerea planificării activităţilor
de informaţii prin Planul Naţional de Priorităţi Informative a asigurat
stabilirea principalelor ţinte ale cercetării informative, în acord cu
cerinţele beneficiarilor, concentrarea capacităţilor şi resurselor în
realizarea obiectivelor de securitate naţională.
- agenda CSAT privind subiectele de politică externă s-a
concentrat pe aspecte esenţiale care vizează securitatea
României: rezolvarea conflictelor, cu preocupare specială pentru cele
din vecinătatea României; dezvoltarea cooperării la nivel regional şi a
relaţiilor bilaterale, cu atenţie specială pentru cele cu partenerii
strategici; consolidarea organizaţiilor cu atribuţii în domeniul securităţii,
din care România face parte (NATO, UE, ONU, OSCE); consolidarea
relaţiilor României cu românii de pretutindeni, în scopul păstrării şi
consolidării identităţii lor etnice şi culturale etc.
- cu privire la activitatea de avizare a proiectelor de acte normative
privind domeniul securităţii naţionale, Consiliul a avizat proiecte de
acte normative referitoare la structura organizatorică şi a efectivelor
Ministerului Administraţiei şi Internelor, la organigrama structurilor
centrale ale Ministerului Apărării Naţionale şi a numărului total de
posturi aferente acestora, la modificarea şi completarea Legii nr.
80/1995 privind statutul cadrelor militare, precum acte normative

privind pregătirea populaţiei, a economiei şi a teritoriului pentru
apărare.
- asigurarea resurselor şi infrastructurii necesare securităţii
naţionale a avut în vedere ca propunerile de buget ale instituţiilor cu
atribuţii în domeniul securităţii naţionale să se fundamenteze prin
raportare la priorităţile şi necesităţile reale de finanţare, dar care să
asigure, în pofida insuficienţei alocaţiilor bugetare, îndeplinirea unor
misiuni şi realizarea de achiziţii, cum au fost: executarea Serviciului de
Luptă „Poliţie Aeriană”; continuarea participării cu forţe şi mijloace la
misiuni în teatrele de operaţii; continuarea programului de înzestrare
C-27 J Spartan; achitarea integrală a cotizaţiilor şi contribuţiilor către
organizaţiile şi organismele internaţionale. Insuficienţa resurselor nu
a permis îndeplinirea termenelor de implementare ale Obiectivelor
Forţei 2008, asumate de România faţă de NATO, derularea
programelor de achiziţie de tehnică militară nouă.
- în cadrul pregătirii economiei şi a rezervei de mobilizare pentru
apărare a fost aprobat Catalogul de înzestrare al Armatei
României, care asigură suportul informaţional necesar determinării
rezervelor de mobilizare şi a rezervelor proprii până la trecerea
economiei naţionale la producţia de război, precum şi Planul de
pregătire a economiei naţionale pentru apărare în 2010, în baza
căruia s-au executat lucrări privind trecerea în conservare a unor
capacităţi pentru apărare, securizarea unor depozite de produse
speciale, precum şi achiziţia de produse pentru completarea rezervelor
de mobilizare din domeniul industriei.
- alte domenii de activitate le-au constituit managementul urgenţelor
civile, prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, asigurarea
securităţii energetice.
De asemenea, Comisiile au luat cunoştinţă de obiectivele propuse pentru
anul 2011.
În urma analizei, Comisiile au avizat favorabil Raportul Consiliului
Suprem de Apărare a Ţării privind activitatea desfăşurată în anul 2010 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.
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