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Alocuţiunea directorului SRI, George Cristian Maior, 

la conferinţa cu tema “Profilul României în NATO, 
la 10 ani după integrare”, organizată la Parlamentul României 

 
 George Cristian Maior: Mulţumesc, domnule preşedinte Emil 
Constantinescu, domnule preşedinte al Camerei Deputaţilor, domnule 
viceprim-ministru, stimaţi miniştri, stimaţi generali, ofiţeri, membri ai Corpului 
Diplomatic! N-am să fac o expunere foarte largă, lucrurile importante s-au 
spus, doar câteva reflecţii chiar pe tema acestei conferinţe inspirat denumită, 
după părerea mea, 'Profilul strategic sau profilul României în NATO la 10 ani 
după integrare'.  
 Revenind un pic la originile integrării României în Alianţa Nord-
Atlantică, aş vrea să vă spun că acest profil strategic s-a conturat chiar din 
perioada discuţiilor politice, diplomatice, militare, strategice pe care le-am 
avut cu toţii cei implicaţi vizând aderarea la această Alianţă, respectiv o 
contribuţie militară consistentă la apărarea colectivă, aceasta dă un profil 
strategic în sens material, o contribuţie la misiunile importante ale NATO de 
asigurare a securităţii globale, şi mă refer aici la contribuţia pe care am 
acordat-o imediat participării NATO în Afganistan, o contribuţie militară foarte 
serioasă, iarăşi un element care a adăugat masiv la profilul României în 
Alianţă. Apoi o contribuţie politică şi diplomatică la funcţionarea ca atare a 
Alianţei, la mecanismele decizionale, la planificarea strategică a Alianţei şi la 
dezvoltarea unor teme de interes pentru Alianţă, în special cele referitoare la 
noi riscuri şi ameninţări care erau în dezbatere atunci, aş aminti securitatea 
energetică, aspect la care România a fost vârf de lance în dezbaterile din 
interiorul Alianţei, mă refer la securitatea cibernetică, care a fost adusă pe 
agenda Alianţei foarte pregnant cu ocazia Summitului de la Bucureşti, mă 
refer la aspectele legate, şi aici cred că este lucrul cel mai important, de 
riscurile la adresa Alianţei pe care noi le vedeam provenind în special din 
acest flanc sudic şi flanc estic al Alianţei, şi aceste lucruri s-au adeverit, 
vedeţi foarte bine şi cu ultimele evenimente, dar ceea ce este îmbucurător 
pentru noi este faptul că nu ne-au luat pe nepregătite nici conceptual, nici din 
punct de vedere al cunoaşterii şi nici din punct de vedere al cunoaşterii 
posibilităţilor de reacţie în interiorul Alianţei cu privire la aceste evoluţii. 
 Trebuie, după părerea mea, să găsim un echilibru mai bun în Alianţă, în 
acest moment, între abordarea riscurilor neconvenţionale, care vor continua 
să preocupe Alianţa, şi abordarea, din păcate, lucru la care puţini s-au 
aşteptat, dar cei din NATO vă asigur că au anticipat, şi din statele NATO, 
riscuri clasice de ordin militar, care se petrec, iată, la frontierele estice ale 
Alianţei. Acest lucru presupune o replanificare, poate, a forţelor, a structurii 
de forţe NATO, o replanificare a structurii de forţe militare, inclusiv în state de 
graniţă ale NATO, cum este şi România. Acest lucru presupune planificare 
strategică şi, aşa cum s-a subliniat aici, bugete alocate apărării. Bugetele 
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alocate apărării sunt investiţii în securitatea noastră, a tuturor, şi poate chiar 
dintr-o perspectivă mai largă, ar trebui să vorbim de bugete ale securităţii 
naţionale, în această perspectivă, evident, având ca pivot armata, dar şi 
serviciile de informaţii, alte instituţii care au ca misiune fundamentală 
apărarea securităţii statului. Eu cred că nu, şi sper că nu se va ajunge, aşa 
cum am menţionat, la un neorăzboi rece cu aceste evoluţii, adică o 
confruntare, şi aş vrea să definesc ce înseamnă acest termen, o confruntare 
pe principii diferite de interpretare a dreptului internaţional şi a conceptelor de 
securitate internaţională, pornind de la premisa că NATO este şi o organizaţie 
bazată pe nişte valori, aşa cum s-a subliniat aici, valori în care nu intră, 
bineînţeles, şi achiziţia de teritorii prin forţă, aşa cum s-a întâmplat la 
graniţele de est ale NATO. Dacă vom ajunge la o asemenea confruntare, pe 
principii diferite, trebuie să fim pregătiţi să explicăm lumii că NATO se aşează 
în primul rând pe aceste valori ale păcii, securităţii, înţeleasă într-un alt mod 
şi că acţiunea sa politică, militară, diplomatică se va baza şi se va încadra în 
contextul acestor valori.  
 Închei prin a sublinia şi contribuţia serviciilor de informaţii la evoluţia 
Alianţei. A existat o reformă a serviciilor de informaţii civile în NATO, la care 
ambele servicii româneşti, SRI şi SIE, au participat activ. Cred că avem acum 
o organizare mai suplă a componentei de intelligence în NATO. A existat o 
contribuţie importantă a serviciilor de informaţii militare la dezvoltarea acestei 
componente în cadrul NATO şi vreau să vă spun că suntem contributori 
foarte relevanţi, toate cele trei servicii, la informaţiile transmise Alianţei şi, în 
asemenea momente, bineînţeles că este nevoie de informaţie bună, de 
cunoaştere foarte bună, pentru că orice decizie, de la cea strategică la cea 
tactică, trebuie să se bazeze pe acest lucru.  
 Vă mulţumesc foarte mult şi cred că avem toate premisele să fim liniştiţi 
şi din punct de vedere al securităţii militare, prin apartenenţa la această 
organizaţie. Mulţumesc mult! 


