
Declaraţia de presă a preşedintelui României, domnul Traian Băsescu, şi a 
directorului SRI, domnul George Cristian Maior, la finalul Bilanţului 

activităţii Serviciului Român de Informaţii pe anul 2013 
 
 George Cristian Maior: Bună ziua! Astăzi s-a desfăşurat Bilanţul de evaluare 
a Serviciului Român de Informaţii cu activitatea sa pe anul 2013. Principalele 
concluzii care s-au desprins în urma discuţiilor vizează, în primul rând, faptul că 
starea de securitate naţională a României a fost bună în acest an şi datorită sau în mod 
principal datorită activităţii Serviciului. Nu am fost surprinşi de evenimentele majore 
cu efect negativ pe ordinea de securitate naţională a României, nu au existat surprize 
strategice care să afecteze în vreun fel major securitatea naţională a României. 
Interesele strategice ale statului în domeniul securităţii naţionale au fost prezervate şi 
conservate bine.  
 Am transmis, în 2013, câteva date cantitative, cred că sunt elocvente - peste 
9.000 de informări - autorităţilor abilitate: Preşedinţiei, Guvernului, autorităţilor 
locale, care au vizat diverse paliere ale securităţii naţionale de interes pentru stat şi 
pentru cetăţean şi mă refer la corupţia în administraţie şi justiţie, o vulnerabilitate 
care încă afectează serios buna funcţionare a statului şi care va rămâne, desigur, o 
constantă în activitatea noastră. Am transmis informări legate de evaziunea fiscală, un 
aspect, un flagel care poate prejudicia bugetul de stat cu efecte directe asupra 
condiţiei sociale şi economice a cetăţeanului. Am abordat frontal şi în forţă multe 
aspecte legate de crima organizată transfrontalieră. Am avut în vedere o creştere şi o 
intensificare a acţiunilor de contraspionaj, mai ales în contextul regional actual, 
extrem de complex, cu efecte geopolitice şi strategice ce pot afecta şi teritoriul 
României, dacă lucrurile nu sunt controlate în mod corespunzător din punct de vedere 
informativ. Am dezvoltat noi capacităţi în ceea ce priveşte aspectele legate de 
securitatea cibernetică, de protecţia infrastructurilor critice, de securitatea economică 
şi securitatea energetică a statului.  
 În ceea ce priveşte dimensiunea antiteroristă sau contrateroristă, am încercat, 
prin măsuri de prevenţie, să evităm accidente sau evenimente catastrofale petrecute 
pe teritoriul României, recurgând, adesea, inclusiv la măsuri de interzicere a intrării 
în ţară a unor persoane suspecte de terorism sau la declararea ca indezirabile a acelor 
persoane care începuseră să dezvolte evenimente de planificare în acest domeniu. Am 
abordat fenomene legate de extremism, fie că vorbim de un anumit activism social, 
legitim, de altfel, dar care, dincolo de unele aspecte legate de forme legitime de 
protest, puteau afecta, într-un fel sau altul, securitatea economică a statului, dar mă 
refer şi la extremismul de factură etnică, informând, pe de o parte, autorităţile, pentru 
a lua decizii în acest domeniu important pentru ordinea constituţională a statului.  
 Pentru 2014 aminteam de evoluţiile regionale complexe din proximitatea 
geografică a României. Vom încerca să ne concentrăm mai mult pe o cunoaştere 
strategică în profunzime a acestor evoluţii, informând principalii beneficiari în stat 
asupra evoluţiilor relevante. Pe de altă parte, ne vom focaliza pe construcţia unui 
baraj informativ bun pentru a proteja interesele strategice ale României, fie că vorbim 
de cele de ordin geopolitic, fie că vorbim de cele de ordin economic şi, în principal, 
aici mă refer la securitatea energetică a statului.  



 Din punct de vedere legislativ, suntem mulţumiţi de faptul că, prin adoptarea 
noilor Coduri, legislaţia în domeniul securităţii naţionale a României s-a îmbunătăţit. 
Cred că suntem adaptaţi, în multe privinţe şi din multe puncte de vedere, la exigenţele 
legate de riscurile şi ameninţările noi, specifice secolului XXI şi, pe de altă parte, 
cred că avem capacităţi adecvate pentru a răspunde prompt în faţa acestor ameninţări, 
pentru a informa, pentru a dezvolta componente de analiză care să ajute decidenţii în 
stat pentru a lua măsurile cele mai bune în acest sens.  
 Încă două aspecte pe care aş vrea să le menţionez în mod deosebit. Primul se 
referă la faptul că anul 2014 va fi un an complex, din punct de vedere al unor evoluţii 
politice şi sociale exterioare Serviciului. Vreau să reafirm, în acest context şi cu acest 
prilej, valorile fundamentale cu care operăm la nivelul Serviciului, mă refer la 
independenţă, la neutralitate, la profesionalism, această axiologie care deja este 
încetăţenită în etosul Serviciului şi în misiunea sa fundamentală şi orice deviere de la 
aceste noţiuni fundamentale cu care operăm va fi, evident, sancţionată corespunzător. 
Din acest punct de vedere, aş vrea să subliniez şi un lucru personal: acest aspect se 
aplică, bineînţeles, şi directorului Serviciului, s-a aplicat întotdeauna în aceşti ani şi 
aş vrea, dacă se poate, să fiu eliminat din aceste scenarii, adesea vehiculate, în 
legătură cu diverse candidaturi. Avem - slavă Domnului! - multă treabă de făcut 
pentru a asigura securitatea naţională a României, în această calitate de director al 
acestei prestigioase instituţii.  
 În sfârşit, aş vrea, ţinând cont de faptul că este ultimul bilanţ la care participă 
domnul preşedinte Traian Băsescu, să îi mulţumesc pentru toţi aceşti ani de 
colaborare foarte buni, pentru sprijinul acordat în, pe de-o parte, modernizarea acestei 
instituţii cu un trecut atât de complicat. Iată, sunt 24 de ani de când s-a înfiinţat 
Serviciul Român de Informaţii, ani care au evidenţiat şi lucruri bune şi lucruri mai 
puţin bune, dar care, iată, a evoluat până la punctul în care reprezintă o instituţie 
credibilă, apreciată de populaţie şi capabilă să ofere, într-adevăr, în securitate, 
informaţie pentru decidenţii şi pentru cetăţenii acestei ţări. Aş vrea ca şi viitorul 
preşedinte al României, cine o fi, el sau ea, să înţeleagă aceste valori pe care se 
aşează Serviciul şi să înţeleagă că, până la urmă, va fi în interesul său să beneficieze 
de această instituţie, în sensul în care cunoaşterea strategică, cunoaşterea informativă 
adusă de ea îl va ajuta să ia deciziile cele mai bune, într-un timp care se arată extrem 
de complicat, în nişte vremuri care se arată extrem de complicate pentru evoluţia 
României, în context regional, internaţional şi, evident, în context intern. Vă 
mulţumesc mult! 
 Traian Băsescu: Vă mulţumesc, domnule director! O să încep cu o amintire pe 
care sper să o stimulez şi pentru dumneavoastră. Când am preluat funcţia de 
preşedinte al României, Serviciul Român de Informaţii avea un director care umbla 
cu... sau folosea maşină de la Sorin Ovidiu Vîntu. SRI-ul era amestecat, frecvent, în 
diverse scandaluri politice, iar generalul cu trei stele Coldea era maior. Este o 
evoluţie extrem de importantă a Serviciului care a avut ca unul din piloni şi numirea 
în fruntea Serviciului a unui om politic din Opoziţie, în persoana domnului director 
Maior. Cred că acest lucru a făcut ca Serviciul să înceapă o altă etapă a existenţei lui 
şi prima manifestare a fost aceea chiar a dorinţei Serviciului de a se elibera de 
emblema fostei Securităţi şi ea s-a manifestat prin predarea integrală a arhivelor 



fostei Securităţi către CNSAS. De aici a început drumul până la eficienţa pe care 
astăzi a atins-o Serviciul şi, ca şef al statului, ca şef al CSAT-ului, pot spune că 
România are un Serviciu de informaţii performant, un Serviciu care şi-a atins, practic, 
toate obiectivele, fie că vorbim de implicarea Serviciului în lupta anticorupţie, în 
combaterea criminalităţii organizate sau a criminalităţii transfrontaliere, în lupta 
antiteroristă, în acoperirea eficientă a activităţii de contraspionaj de pe teritoriul 
României şi - de ce nu? - a devenit un etalon comparabil.  
 Sunt instituţii ale statului român care au dimensiuni mai mari sau egale cu 
dimensiunea Serviciului Român de Informaţii, cum, de asemenea, sunt instituţii ale 
statului român care ar fi putut să aibă un drum, un parcurs, o evoluţie similară cu cea 
a SRI-ului, care a atins un nivel de respect, de încredere, din partea populaţiei pe care, 
cred eu, nu l-a avut niciodată un serviciu român de informaţii interne. Mă uit pe toate 
sondajele: încrederea în SRI este undeva în jurul a 50%. Cred că toţi politicienii ne-
am dori un asemenea nivel de încredere. De ce s-a putut ajunge aici şi de ce 
perspectivele Serviciului Român de Informaţii sunt de creştere în continuare? În 
primul rând, datorită depolitizării. Este un Serviciu care nu a mai beneficiat, între 
ghilimele, de influenţa partidelor, hai să-l numim inspector şef la judeţul X pe cutare, 
că e băiat bun, hai să-l numim la un alt judeţ pe X-ulescu, că e băiat şi mai bun. Mai 
mult decât atât, Serviciul s-a extras, prin reprezentanţii lui, din aşa numita 
protipendadă locală. N-a mai fost şeful SRI la aceleaşi mese tainice sau în separeuri 
de restaurante cu preşedintele Consiliului Judeţean, cu procurorul şef, cu judecătorul 
şef, cu preşedinţii locali ai partidelor. A intervenit o conduită specifică unui serviciu 
care se respectă pe el însuşi şi care inspiră respect. Asta a făcut posibilă activitatea 
bună şi, în multe zone, foarte bună a Serviciului Român de Informaţii în combaterea 
corupţiei. Îl văd, acum, ca pe un club cu oameni serioşi, cu principii şi cu dorinţa de 
a-şi servi ţara. Şi, dacă vreţi, este unul din lucrurile care mă bucură cel mai mult din 
cele două mandate pe care le-am avut, alături de alte câteva instituţii pe care, prin 
natura atribuţiunilor, am reuşit să le protejez de politizare. Şi Serviciul Român de 
Informaţii a atins performanţe foarte bune. Aici ar fi de învăţat o lecţie, pentru care 
avem exemplu în realităţile noastre. Acolo unde politizarea nu s-a mai manifestat - şi 
mă refer şi la SRI, şi la DNA, şi la DIICOT, şi mai sunt instituţii -, performanţa a 
apărut. Ar fi extraordinar să înţelegem că România, ca stat de drept, are câteva 
instituţii performante şi acest lucru s-a datorat, în primul rând, depolitizării.  
 În polul celălalt, ne plângem că nu adunăm veniturile prognozate, deşi 
economia creşte. Depolitizaţi ANAF-ul şi, în câţiva ani, vom avea veniturile la 
bugetul de stat! Este mesajul meu către politicieni, de la centru până la şefii judeţeni 
ai ANAF-ului. Lăsaţi profesioniştii să lucreze! Să ştiţi că n-o spun numai acum. Am 
spus-o în timpul tuturor guvernelor, şi în timpul Guvernului Tăriceanu, şi în timpul 
Guvernului Boc, şi o spun şi în timpul Guvernului Ponta. Niciun partid n-a reuşit să 
reziste tentaţiei politizării şi, atunci, de bună seamă, fiind numiri politice la ANAF, 
unii vor fi protejaţi, alţii hăituiţi, pentru că politrucul vrea să-şi păstreze funcţia. Iată 
că poţi să-ţi păstrezi funcţia şi să avansezi şi fără să fii implicat politic. Este un mesaj 
pe care îl dau, astăzi, la ultimul Bilanţ la care particip la SRI. Apropo de asta, îmi 
aduc aminte, în 2009, la Bilanţul SRI-ului, le spuneam: 'Sper să particip şi la Bilanţul 
din 2010'. Astăzi, în 2014, le spun că, în 2015, sigur nu voi mai participa la Bilanţ. 



Deci, SRI-ul este o mărturie ce performanţe poate atinge o instituţie dacă este 
depolitizată.  
 În ceea ce priveşte priorităţile SRI-ului pentru 2014... Sigur, la Bilanţ am 
discutat, în principiu, ceea ce a stabilit CSAT-ul ca priorităţi de informaţie, dar, în 
mod categoric, ne trebuie o adaptare cu privire la riscurile de intensificare a 
activităţilor de spionaj pe teritoriul României, urmare a evoluţiilor din regiunea 
noastră. Mai mult decât atât, este posibil ca România să fie unul din beneficiarii 
repoziţionării resurselor militare ale NATO în teritoriul Uniunii Europene, ceea ce o 
va face mult mai atractivă după elementele de baze militare care există acum, 
elementele Deveselu... O va face, spuneam, în cazul unor repoziţionări şi mai 
atractive pentru spionaj. De aceea, componenta de contraspionaj trebuie consolidată 
ca o adaptare la realităţile de astăzi şi aici aş mai face o paranteză, să spun: ne-am 
obişnuit să spunem tot timpul 'reformă'. Procesele de reformă în instituţiile unui stat 
trebuie să fie continue, pentru că, altfel, reforma pusă între ghilimele nu înseamnă 
nimic altceva decât adaptare la realităţi.  
 O altă prioritate asupra căreia am insistat la Bilanţ a fost protecţia cibernetică. 
În momentul de faţă, datorită egoismului unora dintre instituţiile statului, care vor să-
şi menţină bazele de date numai pentru ele, nu se poate realiza o protecţie eficientă a 
sistemelor cibernetice ale României. Vă dau un exemplu minor, una din bătălii: 
cuplarea, interconectarea bazelor de date ale Ministerului de Finanţe cu cele ale 
Ministerului Muncii. Am discutat-o în CSAT de câteva ori, printre altele, şi, totuşi, 
nu se petrece. Nu se petrece pentru că sunt tot interese politice. De ce cel de la 
Finanţe, care ştie veniturile şi declaraţiile fiscale ale fiecărui cetăţean, să poată 
verifica dacă respectivul cetăţean beneficiază de ajutoare sociale, nu? Pentru că 
ajutoarele sociale sunt o pârghie electorală. Şi de-asta am vrea să ţinem bazele de date 
separate, dar ele sunt supuse atacurilor cibernetice pentru că fiecare în parte nu poate 
fi protejată, decât dacă realizăm un sistem naţional prin care să protejăm de la 
Centrala de la Cernavodă până la bănci sau bazele de date ale Ministerului Sănătăţii, 
ale Ministerului Muncii, ale Ministerului de Finanţe, activităţile cibernetice 
interinstituţionale. Este un alt aspect asupra căruia am atras atenţia că SRI-ul, ca 
agenţie responsabilă la nivel naţional de protejarea împotriva atacurilor cibernetice, 
să poată să-şi facă treaba.  
 Nu în ultimul rând, în Bilanţul de astăzi am mulţumit tuturor ofiţerilor, 
subofiţerilor, angajaţilor civili, specialiştilor SRI, pentru modul cum şi-au îndeplinit 
misiunile, în ultimii ani. La sfârşitul cuvântului meu, i-am asigurat că, deşi în cei 
aproape 10 ani am beneficiat de un volum enorm de informaţii, i-am asigurat că 
niciodată după ce voi pleca din funcţie nu voi utiliza informaţiile primite de la ei în 
bătălia politică. 
 Mulţumesc, încă o dată, Serviciului Român de Informaţii, pentru modul cum 
şi-a îndeplinit misiunile! Îi felicit pe cei care astăzi conduc Serviciul Român de 
Informaţii pentru profesionalismul lor, profesionalism care, de altfel, prin atitudine şi 
prin comportament, a fost transferat până la cel mai puţin important în funcţie dintre 
salariaţii Serviciului Român de Informaţii. Vă mulţumesc mult! Vă doresc mult 
succes în continuare şi dumneavoastră, domnule director, şi dumneavoastră, domnilor 
generali!  


