
 

Parlamentul României  

Camera Deputaților 

 

ÎNTREBARE 

 

Adresată: Domnului Vasile Dîncu – ministrul Apărării Naționale 

De către: Deputat Nicolae Georgescu, Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat  

Subiectul întrebării: Necesitatea unor structuri operaționale defensive în regiunea Mării Negre 

Obiectul întrebării: 

Domnule ministru, 

După Summitul NATO de la Bucureşti din 2008, unde Ucrainei şi Georgiei li s-a refuzat 

deschiderea unui parcurs de aderare la NATO, a devenit clar că doar implicarea Statelor Unite 

ale Americii nu este suficientă pentru a garanta o decizie NATO în acest spaţiu. Şi nu vorbesc 

despre extindere, ci despre o consolidare a prezenţei aliate unitare şi echilibrate în cele două 

capete ale flancului estic, respectiv prezenţă „întărită” (enhanced) în Marea Baltică şi în Marea 

Neagră.  

  Privită dintr-un unghi mult mai realist, consider că de atunci și până în prezent s-a produs 

o deteriorare majoră a situației de securitate în regiunea Mării Negre. După anexarea ilegală a 

Crimeei, Rusia a desfășurat capacități militare (terestre, navale și aeriene) în peninsulă și în 

Marea Neagră, fapt ce pune în pericol securitatea din regiune.  

Astăzi, ținând cont de evoluţiile curente de securitate din Vecinătatea Estică a Alianţei şi 

necesitatea continuării eforturilor pentru consolidarea posturii aliate de descurajare şi apărare în 

mod coerent şi cuprinzător pe întreg Flancul Estic, inclusiv în regiunea Mării Negre, consider că 

este nevoie, mai mult decât oricând, ca actorii relevanţi UE din cadrul NATO să se implice în 

mod mult mai consistent la Marea Neagră.  

Salut faptul că Franța, de exemplu, are o strategie de securitate la Marea Neagră, este 

prezentă cu nave la Marea Baltică și va trimite trupe în România pentru a-şi întări aliaţii est-
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europeni pe fondul tensiunilor dintre Ucraina şi Rusia. În același timp, eu consider că trebuie să 

depunem și noi mai multe eforturi diplomatice pentru asumarea raţională şi rece a unor proiecte 

punctuale/generale cu Turcia și Bulgaria, în ceea ce privește securitatea la Marea Neagră. 

Având în vedere cele de mai sus, dar și declarația pe care ați făcut-o la ministeriala 

apărării NATO, vă rog să-mi spuneți: 

1) Luați în calcul să inițiați discuții diplomatice cu omologii dumneavoastră din Turcia și 

Bulgaria în vederea închegării unei structuri operaționale defensive la Marea Neagră – România, 

Bulgaria și Turcia – în pregătirea negocierii Noului Concept Strategic al NATO, precum şi al 

Summitului NATO de la Madrid din 2022? 

 

Vă rog să dispuneți ca răspunsul să-mi fie transmis în scris. 

Vă mulțumesc! 

 

Cu deosebit respect, 

Deputat, Nicolae Georgescu 

 

 

 

 




