
 

 

 

 

 

 

 

Bucureşti, 08.06.2021 

 

 

Către,  

    BIROURILE PERMANENTE REUNITE  

ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI 

 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra Raportului Consiliului 

Suprem de Apărare a Ţării privind activitatea desfăşurată în anul 2019, pentru a 

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

din Constituţia României, republicată.  

 

 

 

PREȘEDINTE, 

 

PREȘEDINTE, 

Constantin ȘOVĂIALĂ Nicoleta PAULIUC 

 

 

                                                           

 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR     

Comisia pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională   

 

 

SENAT  
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RAPORT COMUN 

privind activitatea desfăşurată de 

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării în anul 2019 

 

        

  Comisiile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale Camerei 

Deputaţilor şi Senatului, prin adresa cu nr. R7/20.04.2021, respectiv 586/26.04.2021, 

au fost sesizate spre analiză şi elaborare a raportului comun asupra activităţii 

desfăşurate de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării în anul 2019.  

 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: 

- Consiliul Suprem de Apărare a Țării, în exercitarea prerogativelor conferite de 

Constituție și legea proprie de organizare și funcționare, a acționat ca instituție 

integratoare a politicilor de securitate, organizând și coordonând unitar 

activitățile care privesc apărarea țării și securitatea națională, participarea 

României la menținerea securității internaționale și la apărarea colectivă în 

sistemele de alianță militară, urmărind consolidarea capacităților militare și 

civile naționale la cele mai înalte standarde; 

- Potrivit prevederilor constituţionale şi în conformitate cu atribuţiile stabilite 

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

coordonarea activităţii instituţiilor sistemului securităţii naţionale pentru 

consolidarea statutului României în cadrul Alianţei Nord-Atlantice, Uniunii 

Europene şi al celorlalte organizaţii internaţionale, apărarea naţională şi 

apărarea colectivă, stadiul îndeplinirii măsurilor din planul de implementare a 

Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2015-2019, avizarea 

proiectelor de acte normative în domeniul securității naționale, protecția 

informațiilor clasificate, securitatea cibernetică, prevenirea și combaterea 

terorismului, aplicarea prevederilor legale privind Statutul judecătorilor și 
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procurorilor, numirea în funcție, înaintări în grad și acordarea gradului de 

general de brigadă, precum și aplicarea prevederilor din Legea concurenței care 

privesc domeniul securității naționale; 

- Totodată, Consiliul a acționat având permanent în centrul atenției cetățeanul și 

valorile sale fundamentale, comunitățile și buna funcționare a instituțiilor 

statului, într-un mediu de libertate, ordine și siguranță. 

 În anul 2019, în şedinţele Consiliului au fost analizate concepţii, strategii, 

planuri de activitate, rapoarte, informări, proiecte de acte normative şi au fost emise 

118 hotărâri, dintre care 102 hotărâri au fost îndeplinite în timp ce 16 se află în diferite 

stadii de implementare, ca urmare a planificării unor activități pe perioade mai mari de 

timp sau datorită procedurilor necesare semnării unor acorduri sau memorandumuri de 

înțelegere în domeniul cooperării militare.  

 La finalul prezentării făcute de către domnul general-locotenent Mihai 

Şomordolea, Secretarul CSAT, membrii celor două Comisii au exprimat o serie de 

opinii şi propuneri referitoare la necesitatea modificării cadrului legislativ şi 

instituţional al sectorului de securitate.  

 În urma dezbaterilor, Comisiile, cu unanimitate de voturi, au avizat 

favorabil Raportul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării privind activitatea 

desfăşurată în anul 2019 şi au hotărât să îl supună spre examinare Plenului 

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

României, republicată. 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

 

PREȘEDINTE, 

Constantin ȘOVĂIALĂ Nicoleta PAULIUC 

 


