
Discursul Ambasadorului Franţei, domnul Philippe Gustin, cu ocazia 
oferirii Ordinul Legiunii de Onoare în grad de Cavaler Directorului 
Serviciului Român de Informaţii, domnul Ambasador George Cristian 
Maior  

 
 
Bună seara! Este puţin cam greu pentru mine, este tot Guvernul 

prezent, aşadar trebuie să enumăr toţi miniştrii. Domnule Prim-Ministru, 
domnilor miniştri, domnule Preşedinte, doamnelor şi domnilor şi, mai ales, 
domnule Ambasador Maior… 

Decizia Preşedintelui Republicii Franceze de a vă acorda această 
distincţie încununează un parcurs în direcţia Europei, marcat de obiectivul 
de a aduce România în comunitatea euroatlantică şi de a-i reda locul în 
cadrul Europei unite. 

V-aţi început cariera în 1992, la Ministerul Afacerilor Externe, după 
absolvirea studiilor de drept la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca 
şi a celor de masterat în drept internaţional comparat, la Universitatea 
George Washington, în 1997 obţinând titlul de doctor în drept internaţional. 

După ce aţi ocupat, în intervalul 1997-1999, funcţia de însărcinat cu 
afaceri al Ambasadei României în Irlanda, aţi fost numit, în decembrie 
2000, secretar de stat în Ministerul Apărării şi şef al Departamentului de 
Integrare Euroatlantică şi Politică de Apărare, conducând, în această 
calitate, negocierile de aderare la NATO, cele mai complicate şi complexe 
derulate de România. Aceste negocieri au fost încoronate de depunerea, la 
29 martie 2004, a instrumentelor de aderare la Washington, eveniment 
căruia tocmai i-am celebrat cea de-a zecea aniversare. 

Ca simbol al acestui succes, la 24 august 2004, aţi fost numit 
ambasador. Acesta este momentul în care aţi pus între paranteze cariera 
diplomatică pentru a vă angrena într-o carieră politică. Aţi participat la 
alegerile legislative, aţi fost ales senator de Alba, în noiembrie 2004, şi v-aţi 
ocupat, în acest timp, în cadrul Senatului, de ceea ce vă interesa foarte 
mult, afacerile strategice, devenind, în 2005, preşedintele Comisiei pentru 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a Senatului, membru, apoi 
vicepreşedinte al Comisiei speciale pentru exercitarea controlului 
parlamentar asupra SIE, fiind, în paralel, membru al Comisiei pentru 
drepturile omului, culte şi minorităţi.       

Sunteţi un bun cunoscător al mizelor geopolitice şi de securitate 
contemporane pe care preşedintele României a decis să-l numească, la 4 



octombrie 2006, director al SRI. În această poziţie, aţi iniţiat o reformă 
profundă a Serviciului, în scopul de a impune valorile profesionalismului şi 
respectarea statului de drept. 

Recunoscând faptul că în anul 2010 imaginea Serviciului era încă 
umbrită de fantomele Securităţii, aţi încercat să oferiţi SRI mai multă 
vizibilitate şi transparenţă acţiunilor acestei instituţii, în special printr-o 
politică activă de comunicare. 

Prin acest demers, Serviciul a devenit, fără îndoială, potrivit 
sondajelor, una dintre instituţiile care se bucură, după forţele armate, de cel 
mai ridicat nivel de încredere în rândul cetăţenilor României. 

Această încredere reprezintă, desigur, consecinţa faptului că sporirea 
resurselor juridice şi materiale de care a beneficiat Serviciul, necesare 
pentru contracararea noilor ameninţări, a fost dublată şi de controlul 
parlamentar, concretizat prin audieri la care aţi fost solicitaţi să participaţi. 

V-aţi remarcat şi prin angajamentul în cadrul cooperării cu partenerii 
europeni, în special Franţa, prin strategia constantă pe care nu aţi încetat 
să o aplicaţi şi care a condus la transformarea SRI într-un serviciu 
respectat de partenerii săi, pe deplin angajat, împreună cu aceştia, în lupta 
împotriva ameninţărilor transnaţionale cu care se confruntă Europa. 

În mandatul Dumneavoastră, SRI a devenit o instituţie eficientă şi 
riguroasă, care, prin contribuţia sa, sprijină statul român, fiind însărcinată 
să vegheze la respectarea legii şi să lupte împotriva corupţiei cu scopul de 
a permite României să îşi atingă obiectivul de a avea o guvernare care să 
se ridice la cele mai înalte standarde europene. 

De altfel, aşa cum aţi subliniat recent, corupţia este un fenomen ce 
erodează statele, îi vulnerabilizează pe actorii publici care pot deveni 
susceptibili de a fi ţinta presiunilor din partea grupărilor ostile şi de crimă 
organizată. 

Voi încheia, domnule Ambasador, dorindu-vă ca, la sfârşitul 
mandatului dumneavoastră de Director al SRI, să vă puteţi continua cu 
acelaşi angajament şi devotament misiunea în serviciul României. 

Domnule ambasador George Maior, în numele Preşedintelui 
Republicii Franceze şi în virtutea autorităţii cu care am fost învestit, am 
onoarea să vă înmânez Ordinul Legiunii de Onoare în grad de Cavaler. 
 


