
 

 

 

 

 

 

București, 23 mai 2022 

 

Către,  

     

BIROURILE PERMANENTE REUNITE  

ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI 

 

 Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra Raportului Consiliului 

Suprem de Apărare a Ţării privind activitatea desfășurată în anul 2021, pentru a fi 

supus aprobării Parlamentului, în conformitate cu prevederile art. 65 alin. (2) lit. g) din 

Constituţia României, republicată.  

 

 

PREȘEDINTE, PREȘEDINTE, 

Pavel POPESCU Nicoleta PAULIUC 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR     

Comisia pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională  

Nr. 4c-15/191/23.05.2022 

  

SENAT  

Comisia pentru apărare,  

ordine publică şi siguranţă naţională 

Nr. XXV/277/23.05.2022 

     



 

 

 
 
 

 

                                                                              

RAPORT COMUN 

privind activitatea desfăşurată de 

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării în anul 2021 

        

 Birourile Permanente Reunite ale Camere Deputaților și Senatului au sesizat 

Comisiile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale Camerei Deputaţilor 

şi Senatului, prin adresa transmisă cu nr.R5/18.05.2022 și înregistrată la Comisia 

pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a Camerei Deputaților cu nr.             

4c-15/184 din 20 mai 2022, respectiv transmisă cu adresa nr.860/20.04.2021 și 

înregistrată la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a Senatului 

cu nr. XXV/272 din 20 mai 2022, cu Raportul asupra activității desfășurate de 

Consiliul Suprem de Apărare a Țării în anul 2021, în vederea analizei şi elaborării 

raportului comun, în conformitate cu prevederile art. 65 alin. (2) lit. g) din Constituția 

României, republicată și ale Regulamentului activităților comune ale Camerei 

Deputaților şi Senatului.  

 În urma analizei activităţii Consiliului şi a celor opt capitole ale raportului care 

corespund atribuţiilor CSAT, stabilite prin legea de funcţionare, membrii celor două 

Comisii au reţinut, în sinteză, următoarele aspecte şi concluzii: 

- în anul 2021, activitatea Consiliului Suprem de Apărare a Țării s-a desfășurat în 

conformitate cu prioritățile de politică externă ale României, care au urmărit 

reducerea riscurilor și gestionarea amenințărilor asupra securității naționale, a 

securității Uniunii Europene și a aliaților NATO, în contextul degradării 

semnificative a mediului de securitate din Flancul Estic al Alianței Nord-

Atlantice și Zonei Mării Negre; 

- pe fondul accelerării degradării securității regionale, Consiliul Suprem de 

Apărare a Țării a monitorizat constant riscurile și amenințările de natură militară, 

coordonând la nivel strategic efortul național, în vederea respectării 

angajamentelor asumate față de organizațiile și alianțele din care face parte; 

- pandemia de COVID-19 a continuat să genereze amenințări importante, jucând, 

totodată, un rol de centralizator al schimbărilor de substanță și al eforturilor de 
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consolidare a capacității statelor de a răspunde rapid la viitoare provocări în 

materie de sănătate; 

- în exercitarea prerogativelor conferite de Constituție și legea proprie de 

organizare și funcționare, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a coordonat unitar 

activitățile care privesc apărarea și securitatea națională; 

- potrivit prevederilor constituționale și în conformitate cu atribuţiile stabilite prin 

lege, activitatea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării a vizat, în principal, 

coordonarea activităţii instituţiilor sistemului național de apărare pentru 

consolidarea statutului României în cadrul Alianței Nord-Atlantice, al Uniunii 

Europene şi al celorlalte organizaţii internaţionale, apărarea țării și securitatea 

națională, securitatea cibernetică, protecția informațiilor clasificate naționale, 

NATO, UE și a celor care fac obiectul acordurilor internaționale, avizarea 

proiectelor de acte normative, inițiate sau emise de către Guvern privind 

domeniul securității naționale, precum și numirea în funcții și înaintarea în grad 

și acordarea gradului de general de brigadă;  

- Consiliul Suprem de Apărare a Țării a fost consecvent în monitorizarea 

amenințărilor de natură militară, care au avut o tendință ascendentă, pe fondul 

intensificării concurenței geopolitice dintre principalii actori statali; 

- totodată, Consiliul a acordat atenția cuvenită pandemiei de COVID-19 și a avut 

permanent în vedere obiectivul fundamental al protejării și asigurării sănătății 

cetățeanului; 

- Programul de activitate al Consiliului Suprem de Apărare a Țării pentru anul 

2021 a cuprins 76 de tematici și a fost adaptat în funcție de realitățile și 

prioritățile mediului național și internațional de securitate; suplimentar față de 

Program au fost analizate un număr de 40 de tematici noi, propuse de către 

instituțiile cu responsabilități în domeniul apărării și securității naționale; 

- în anul 2021, Consiliul a emis 181 hotărâri, în ședințe sau cu acordul individual 

al membrilor, din care 152 au fost îndeplinite, în timp ce 2 nu au fost îndeplinite 

ca urmare a schimbării deciziilor unor state aliate sau a schimbării componenței 

guvernului, iar un număr de 27 hotărâri se află în diferite stadii de implementare. 

  La finalul prezentării făcute de către domnul general-locotenent Mihai 

Şomordolea, Consilier de Stat - Secretarul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, 

membrii celor două Comisii au exprimat o serie de opinii şi propuneri referitoare la 

necesitatea adaptării continue a cadrului legislativ şi instituţional al sectorului de 

securitate la provocările actuale. În urma dezbaterilor, Comisiile, cu majoritate de 

voturi, au avizat favorabil Raportul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării 

privind activitatea desfășurată în anul 2021 şi au hotărât să îl supună spre examinare 

Plenului Parlamentului, în conformitate cu prevederile art. 65 alin. (2) lit. g) din 

Constituția României, republicată. 

 
 

 

PREȘEDINTE, PREȘEDINTE, 

Pavel POPESCU Nicoleta PAULIUC 

 


