
 

 

 

 

Excelenţa voastră, domnule  Ambasador, 

Domnilor consilieri prezidenţiali, Domnule Vice Prim Ministru, domnule 
Director al SRI  

Distinşi invitaţi, 

Doamnelor şi domnilor, dragi prieteni! 

 

Se întâmplă foarte rar în viaţa unui ofiţer de informaţii ca acesta... să treacă 
pe sub Arcul de Triumf. Profesia pe care ne-am ales-o este una în care 
succesele, deşi constante sau semnificative, sunt datorate inclusiv 
discreţiei.  

Astăzi, pentru mine este una dintre zilele puţine, rare, emoţionante, când 
pot împărtăşi succesul colaborării profesionale cu toţi acei mulţi şi bravi 
ofiţeri de informaţii români  şi francezi care, prin munca lor neîncetată dusă 
pe fronturile invizibile, au făcut posibilă această onorare. 

Sunt deosebit de onorat să mă aflu astăzi aici pentru a primi această înaltă 
distincţie oferită de preşedintele Franţei, care poartă peste timp spiritul 
generalului De Gaulle.  

Constatăm în ultimii ani că la nivel global ameninţările s-au multiplicat şi 
diversificat. Am realizat că terorismul nu are nici o frontieră. Această nouă 
realitate adaugă o presiune suplimentară asupra serviciilor de informaţii, 
care sunt chemate să îşi adapteze instrumentele la ea. 

Spiritul liber şi tolerant al Europei este supus la grele încercări. România şi 
Franţa au descoperit, din nefericire, efecte ale terorismului asupra propriilor 
cetăţeni. Am întâlnit, în decursul carierei mele profesionale, deopotrivă 
români şi francezi care se aflau în mari cumpene ale vieţii lor, în teritorii 
ostile unde umanitatea era, temporar, aşezată între paranteze. Şi a fost 
nevoie de cooperare în cel mai aplicat şi amical sens al cuvântului pentru 



 

 

ca Guvernele noastre să îşi facă datoria de a-şi proteja cetăţenii. Aceasta 
este, practic, esenţa rolului nostru profesional. Se impune, totodată, să 
menţionez că serviciile de informaţii franceze ne-au servit deseori drept 
model de eficienţă în societatea democratică, m-au inspirat în misiunea 
mea profesională.  

 „Pacea mondială nu va fi salvată în lipsa unor eforturi creatoare pe măsura 
pericolelor care o pândesc.” (La paix mondiale ne saurait être sauvegardée 
sans des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent.) Iar 
pacea nu va putea fi dobândită decât sub semnul unei cooperări fără 
graniţe, ne spunea  Robert Schuman, unul dintre părinţii Uniunii Europene 
de astăzi. Franţa şi România, prin parteneriatul istoric dintre ţările şi 
Guvernele noastre, oferă un exemplu de strânsă cooperare menită a 
prezerva spiritul, principiile şi valorile pe care le preţuiesc cetăţenii noştri. 
Serviciile de informaţii ale ţărilor noastre contribuie substanţial la acest 
efort. Sunt onorat că am putut participa direct şi vă asigur că o voi face în 
continuare cu aceeaşi determinare. 

Vreau să reiterez faptul că distincţia pe care o primesc în această seară 
este meritul unui număr indefinit de ofiţeri de informaţii şi de parteneri 
instituţionali, români - parte dintre ei prezenţi aici -, ori străini, răspândiţi în 
toate punctele cardinale, care muncesc eficient fără ca rezultatele 
eforturilor lor să fie cunoscute. Doresc să le mulţumesc şi să îi asigur de 
cele mai calde sentimente de recunoştinţă. 

Doresc, de asemenea, să îmi îndrept gândurile către eroii noştri, cei care 
şi-au dat viaţa în lupta împotriva ameninţărilor cu care ne confruntăm. 
Sacrificiul lor nu va fi uitat, familiile lor trebuie să ştie că memoria acestora 
va fi preţuită în continuare, indiferent de conjuncturile istorice pe care le 
traversăm.  

În ultimii zece ani, am avut privilegiul, alături de conducătorii SRI, de a-mi 
servi ţara în funcţia cea mai înaltă pe care o poate ocupa un profesionist 
din domeniul informaţiilor. Am oferit instituţiei, ţării mele şi întregului sistem 
de securitate euro-atlantic deplina mea loialitate. Am primit în schimb 
înzecit: onoarea de a oferi înţeles concret, de a traduce în fapte conceptele 



 

 

globale de securitate, satisfacţia misiunilor împlinite! Voi continua şi pe 
viitor să fiu acelaşi devotat ofiţer de informaţii şi fidel principiilor 
democratice. Îmi voi pune întreaga cunoaştere la dispoziţia organizaţiei din 
care fac parte, pentru protejarea intereselor României şi ale aliaţilor săi, 
pentru securitatea şi prosperitatea ţărilor noastre. 

Pentru a defini misiunea noastră, aş vrea să vă împărtăşesc o idee a  
Contelui de Marenches, fost şef al Serviciului francez de Documentare 
Externă şi Contraspionaj, care m-a inspirat prin relevanţa ei mereu actuală: 
„Serviciile de informaţii sunt o imensă sită în care se aruncă mii de 
informaţii, sute pe zi, pentru a extrage esenţa sau numai câteva picături 
care contează (...)”. 

În încheiere, vreau să adresez mulţumiri şi recunoştinţă familiei mele 
pentru susţinere, colegilor şi tuturor celor prezenţi pentru colaborarea 
profesională!   

Domnule Ambasador, stimaţi parteneri, mulţumesc Franţei pentru această 
distincţie! 

Trăiască Franţa, trăiască România!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


