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Domnule Președinte al României, 

Stimați președinți de parlamente, 

Doamnelor și domnilor, 

 

Sunt onorat să fiu alături de dumneavoastră la summitul parlamentar în 

Formatul București 9. Sunt convins că, din dialogul nostru, vom extrage 

concluzii utile cu privire la amenințările și provocările de securitate 

actuale. Contribuția noastră este absolut necesară, având în vedere mai 

ales rapiditatea cu care se modifică mediul de securitate în care trăim și 

impredictibilitatea acestuia. Dezvoltarea mediului de securitate se face 

printr-o abordare cuprinzătoare, dar și nuanțată. Ea presupune o 

înțelegere unitară a diversității fenomenului. Numai așa putem acționa 

împreună în vederea menținerii securității noastre. 

B9 nu este o formă de regionalizare a securității. Ea nu urmărește crearea 

de grupuri de interese în cadrul NATO sau al Uniunii Europene, ci este o 

modalitate de a coagula contribuția specifică a țărilor participante, 

experiența și expertiza, precum și pe capacitatea de a utiliza cât mai 

eficient mecanismele și resursele aflate la dispoziția lor.  

Din momentul lansării sale, Formatul a produs rezultate pozitive, 

dovedindu-și valoarea adăugată și gradul înalt de relevanță în cadrul 

mediului de securitate. Apreciez oportunitatea, oferită acum, de a 

continua dezbaterile miniștrilor de externe în Format B9 din toamna 

anului trecut, precum și pe cele ale miniștrilor apărării din luna martie a 

acestui an. La această din urmă acțiune am avut oportunitatea să particip 

și eu. Am subliniat atunci importanța acestor formate, care oferă un 

potențial real de a ne ajuta să identificăm măsuri concrete, care să aducă 

plusvaloare securității Alianței. 

Salut lansarea dimensiunii parlamentare a acestui Format.  Parlamentele 

naționale, care au o legătură specială cu cetățenii, au de jucat un rol 

specific, în calitate de instituții cu responsabilități semnificative în 

domeniul securității și apărării. Parlamentele contribuie în mod substanțial 
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la asigurarea adoptării deciziilor necesare la nivel internațional. De 

asemenea, parlamentele promovează instrumente vitale de securitate și 

ajută la realizarea unei înțelegeri comune a aspectelor de securitate, 

având în vedere faptul că toți trebuie să ne adaptăm la realitățile 

strategice actuale.  

În acest context, doresc să reconfirm faptul că Parlamentul României 

acordă sprijin deplin activităților Guvernului legate de securitatea 

națională. Cel mai bun exemplu care se poate oferi este angajamentul 

privind continuarea alocării procentului de 2% din PIB pentru apărare. 

Acest buget permite Guvernului să îndeplinească angajamentele României 

în cadrul NATO referitoare la fonduri, contribuții și capabilități. Permite, 

totodată, continuarea programelor noastre de înzestrare a sectorului 

apărării și îndeplinirea misiunilor forțelor armate atât în plan național, cât 

și internațional. Cel mai important, alocarea procentului de 2% din PIB 

pentru apărare ne permite să ne pregătim pentru situații neprevăzute, 

având în vedere evoluțiile mediului de securitate din flancul estic al 

Alianței. 

 

Doamnelor și domnilor,  

Organizarea summit-ului parlamentar B9 oferă prilejul transmiterii unui 

mesaj unitar și coerent referitor la întărirea flancului estic al NATO, în 

pregătirea Summit-ului NATO de la Bruxelles, în iulie 2018.  

Principalele subiecte aflate în dezbatere astăzi corespund, de fapt, 

principalelor probleme care privesc țările noastre, dar, de asemenea, și 

NATO, și Uniunea Europeană. 

Respectarea legislației internaționale în domeniul securității este o 

necesitate, violarea acesteia afectând grav echilibrul de securitate și 

capacitatea noastră de a acționa în calitate de furnizori de securitate. 

Sprijinim pe deplin procesul de adaptare permanentă a NATO la 

provocările actuale. Trebuie să fim pregătiți să asigurăm apărarea 

teritoriilor și populațiilor noastre.  
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România, ca “Națiune Cadru” a Prezenței Înaintate în partea sudică a 

Flancului Estic, susține o acțiune coerentă și unitară a tuturor Aliaților și 

partenerilor săi. România acordă o însemnătate majoră implementării 

deciziilor luate în cadrul Summit-ului de la Varșovia pentru întărirea 

măsurilor de apărare și descurajare pe Flancul Estic al Alianței, inclusiv în 

zona Mării Negre. Considerăm că profilul regiunii Mării Negre este esențial 

pentru agenda NATO. În acest sens, am apreciat mai multe discuții care 

au avut loc între Aliați și parteneri despre Marea Neagră, în marja 

Summit-ului NATO 2018. Din perspectiva României, creșterea prezenței 

NATO la Marea Neagră prezintă o importanță deosebită. Ea a fost 

concretizată, până în prezent, printr-o serie de măsuri vizând 

intensificarea cooperării în domeniul terestru, aerian și maritim. Miniștrii 

aliați ai apărării au convenit intensificarea instruirii inter-arme și creșterea 

prezenței aliate în sud-estul NATO, precum și utilizarea bazelor aeriene 

din România și Bulgaria pentru misiuni periodice de supraveghere aeriană. 

În ultimul an, prezența maritimă aliată în Marea Neagră a crescut și a fost 

creată, în cadrul Comandamentului Maritim Aliat (MARCOM), o funcție de 

coordonare a activităților NATO din acest bazin maritim. 

În continuare, pe fondul schimbărilor substanţiale ale mediului de 

securitate, România consideră necesară intensificarea eforturilor NATO de 

întărire a securităţii maritime cu scopul de a transforma bazinele maritime 

de la frontierele Alianţei – Marea Neagră, Marea Mediterană şi Marea 

Baltică – într-o zonă de stabilitate. 

O legătură transatlantică puternică rămâne esenţială pentru securitatea 

euro-atlantică. Salutăm angajamentul militar sporit al SUA faţă de 

securitatea şi apărarea Europei, inclusiv creşterea semnificativă a 

finanţării pentru 2018 a Iniţiativei Europene de Descurajare. 

Viitorul summit NATO constitue o ocazie de a reafirma soliditatea legăturii 

transatlantice și hotărârea tuturor aliaților de a acționa uniți și în mod 

hotărâtor pentru a răspunde tuturor amenințărilor actuale, indiferent de 

unde ar veni ele. 
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Obiectivele României vor viza:  

 abordarea unitară a componentelor destinate întăririi posturii de 

apărare și descurajare pentru Flancul Estic;  

 dezvoltarea unor aranjamente coerente de comandă și control 

pentru prezența avansată aliată din regiune;  

 creșterea prezenței maritime aliate în Marea Neagră;  

 întărirea apărării întregului continent european prin dezvoltarea unei 

serii de strategii privind dislocarea forțelor și capabilităților Aliate. 

În privința măsurilor prompte de reasigurare a Aliaţilor estici, au fost şi 

rămân esenţiale: adoptarea şi implementarea acestora, demonstrându-se 

astfel unitatea şi solidaritatea Aliaţilor.  

 

Doamnelor și domnilor, 

Așa cum remarcam încă de la începutul acestei intervenții, gestionarea 

mediului de securitate actual, marcat de un grad ridicat de 

impredictibilitate, necesită un sprijin parlamentar major.  

Din această perspectivă, discuțiile la nivel parlamentar asupra 

problematicii extinse abordate pe parcursul acestui summit vor contribui 

la întărirea unei înțelegeri comune a temelor de interes reciproc, dar și la 

armonizarea pozițiilor noastre și la stabilirea abordărilor viitoare. Am 

convingerea că dezbaterile de astăzi se vor concretiza într-o abordare 

coordonată pentru a obține rezultate optime în ceea ce privește mediul de 

securitate. 

 

Vă mulțumesc!  


