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30.03.2014 - Postul de televiziune “B1 TV” - Interviu acordat de 
Directorul SRI, domnul George Cristian Maior. 

Realizator Sorina Matei 

"Sorina Matei: Am revenit, doamnelor şi domnilor, în 'Actualitatea 
românească' şi în breaking news, pentru că avem un nou invitat special, cu 
totul şi cu totul special aş spune, la această oră. Vorbim despre omul, aşa 
cum i-am spus, e omul care ştie cele mai multe şi vorbeşte cel mai puţin în 
România, pentru că este cel mai bun cunoscător al resorturilor interne ale 
statului român şi vorbim despre directorul Serviciului Român de Informaţii, 
domnul George Maior. Vă mulţumesc foarte mult, domnule Maior, pentru că 
aţi acceptat invitaţia de a participa la această emisiune! 

George Maior: Eu vă mulţumesc. Bună seara! 

Sorina Matei: Bună seara! Domnule Maior, am tot vorbit în această emisiune 
despre corupţie şi ştiu că dumneavoastră aţi calificat-o ca ameninţare la 
adresa securităţii naţionale şi aţi făcut asta la bilanţul Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie, din februarie, şi v-aş întreba, pentru că e important ca opinia 
publică să înţeleagă, de ce aţi calificat corupţia drept o ameninţare la adresa 
securităţii naţionale? 

George Maior: Păi, în primul rând, n-am calificat-o eu, a calificat-o legea, 
CSAT-ul şi, implicit sau explicit, Constituţia, dar din când în când poate 
trebuie să resubliniem acest lucru. Este o ameninţare la adresa securităţii 
naţionale pentru că, pe de o parte, slăbeşte statul în exprimarea sa 
economică, politică, chiar geopolitică, am mai menţionat acest lucru, pe de 
altă parte, prejudiciază bugetul de stat şi afectează direct interesele 
cetăţeanului. Este o chestiune gravă, care, perpetuată, neabordată, creează 
mari probleme unui stat modern care vrea într-adevăr să asigure şi securitate 
şi prosperitate cetăţenilor săi. 

Sorina Matei: Credeţi că politicienii percep această ameninţare? 

George Maior: Unii, da. 

Sorina Matei: Pentru că noi vorbim... 

George Maior: Nu vreau să... 

Sorina Matei: ...în ultimii zece ani... 

George Maior: Da... 
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Sorina Matei: ...de luptă anticorupţie şi eu îi întreb pe toţi care vin pe aici 
dacă cumva... cum e cu corupţia, cum vi se pare corupţia la noi în ţară? Sunt 
răspunsuri diverse, ca să spun aşa, din partea celor mai importanţi politicieni. 

George Maior: Da, eu cred că unii o percep în acest sens şi dovadă este şi 
faptul că ea a fost abordată în acest registru la nivelul unor instituţii ale 
statului, care şi ele sunt o expresie, în construcţia lor, a unei voinţe politice, 
dar, evident, sunt şi anumiţi politicieni care, din raţiuni personale, din raţiuni 
politice greşit înţelese, nu o privesc aşa. 

Sorina Matei: Vă întreb de subiectul ăsta pentru că, în ultimele zile şi nu 
numai în ultimele zile, am văzut mai multe declaraţii şi poziţii ale unor 
politicieni, nu o să-i nominalizez, în ceea ce priveşte ba Direcţia Naţională 
Anticorupţie, ba judecătorii din România, ba se simt terorizaţi, că au 
telefoanele ascultate, că structurile îi urmăresc şi... nu ştiu, cum vi se par 
dumneavoastră aceste reacţii? 

George Maior: Sunt defazate, dacă vreţi, de realitatea în care, practic, 
operăm şi care defineşte evoluţia unui stat modern. Este păcat, pentru că ar fi 
în interesul lor să existe un stat puternic în care ei să se manifeste politic 
plenar, conducând acest stat sau slujind cetăţenii. Corupţia în politică în 
primul rând afectează clasa politică în ceea ce poate să facă ea la final, în 
eficienţa sa, în posibilitatea de a-şi realiza obiectivele. Eu cred că politicul ar 
trebui să susţină ideea că legea trebuie aplicată într-un stat, de aici pornim, 
este... 

Sorina Matei: E o problemă, să ştiţi, asta... 

George Maior: ...a priori, axiomatic... 

Sorina Matei: ...înţelegerea asta a axiomei... 

George Maior: Da. 

Sorina Matei: ...că legea trebuie aplicată. 

George Maior: Iar faptul că sunt urmăriţi, e destul de patetică această 
abordare, sunt urmăriţi doar cei care într-adevăr fac ceva rău, încalcă legea. 
Dacă vreţi, un element de siguranţă pentru orice cetăţean, inclusiv un 
politician, este - fă-ţi corect treaba şi nu vei avea niciodată probleme. De ce 
credeţi că majoritatea populaţiei sprijină practic această abordare privind 
corupţia şi se vede din sondaje? Pentru că suferă, dacă ea este prejudiciată, 
inclusiv economic, într-un stat care are elemente de corupţie. 
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Sorina Matei: Da, păi vorbeaţi dumneavoastră de această defazare, cumva 
am văzut-o şi în sondaje. 

George Maior: Da. 

Sorina Matei: DNA creşte în încrederea publică, Serviciul Român de 
Informaţii creşte în încrederea publică, politicienii nu totdeauna cresc în 
încrederea publică, dar nu... nu... nu percep, adică populaţia percepe altfel 
fenomenul de corupţie şi vor să... ca instituţiile să lupte împotriva corupţiei, 
însă politicienii se simt terorizaţi. 

George Maior: Da, pentru că este afectată, dacă mergi în sistemul 
administrativ şi eşti constrâns la anumite lucruri pentru a obţine ceea ce în 
mod legal ar trebui să obţii, normal că eşti afectat şi normal că percepi în alt 
fel această chestiune. Deci faptul că populaţia înţelege necesitatea unui stat 
care aplică legea, mi se pare un aspect de normalitate, dar n-aş generaliza în 
schimb acest lucru la clasa politică, la faptul că... 

Sorina Matei: Aveţi speranţe la clasa politică? 

George Maior: Da, există componente bune în spectrul politic, oameni care 
se luptă pentru anumite idealuri de acest tip şi e păcat să generalizăm. 

Sorina Matei: Da. Au fost şi nişte tentative de şubrezire a actului de justiţie şi 
vă întreb, din poziţia de director al Serviciului Român de Informaţii, cum 
vedeţi dumneavoastră aceste atitudini, pentru că tot atitudini ale factorului 
politic, despre asta vorbim, faţă de justiţie, de actul de justiţie, fenomenul, mă 
rog, acţiunile din Marţea Neagră, aţi auzit de Marţea Neagră, opoziţia 
constantă faţă de ridicarea imunităţii unor parlamentari, legi controversate, 
declaraţii făcute în timpul unor anchete penale sau în timpul, înainte de 
pronunţarea sentinţelor în unele procese, cum vedeţi această atitudine a 
factorului politic? 

George Maior: Bun, eu cred că statul a evoluat foarte mult în ultimii ani, prin 
instituţiile sale, prin consolidarea lor, evident că şi o asemenea retorică şi 
asemenea gesturi creează un soi de presiune, un soi de intimidare la adresa 
acestor instituţii, dar ele şi-au dezvoltat în timp atât mecanisme de 
autoapărare normale şi naturale, cât şi capacitatea de a-şi exercita 
funcţiunile, atribuţiunile, în mod eficient şi fără partizanat, fără vreun registru 
politic sau ideologic, nu cred că un judecător este interesat de calitatea 
politică a unui anumit cetăţean, ci de probe şi normal că există şi din partea 
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acestor oameni care îşi fac datoria, au studiat Dreptul, au investit atât în 
această profesie şi se trezesc ei înşişi judecaţi...  

Sorina Matei: Da. 

George Maior: ...într-un mod rudimentar în ceea ce fac foarte bine evaluând 
probe, probe care sunt date obiective, în final.  

Sorina Matei: Unde vi se pare dumneavoastră fenomenul corupţiei, adică în 
ce zonă corupţia e mai pregnantă, în justiţie, în administraţie, în administraţie 
publică, în politic? 

George Maior: Nu, există în diverse domenii, administraţie, justiţie, şi noi, noi 
înşine în cadrul Serviciului Român de Informaţii, şi aş vrea să fac mai multe 
nuanţări aici, abordăm acest fenomen în interior, adică nu avem, cum să vă 
spun, un fel de imunitate. 

Sorina Matei: Imunitate, da.  

George Maior: Şi întotdeauna când a existat un caz l-am abordat primii noi 
înşine, normal, în relaţie cu parchetele şi cu sistemul judecătoresc. Nu este 
singura misiune sau atribuţie a Serviciului, în schimb corupţia... şi haideţi să 
vedem un pic lucrurile într-o perspectivă mai amplă: Serviciul Român de 
Informaţii are ca misiuni fundamentale apărarea securităţii naţionale din 
multiple perspective: antiterorism, apărare cibernetică, apărarea Constituţiei, 
contraspionaj. Dedicăm şi acestui aspect, cu resursele puţine pe care le 
avem la dispoziţie, o atenţie pentru că este o fază în evoluţia statului, o fază 
care a înregistrat, să ştiţi, foarte multe progrese în ultimii ani, şi nu trebuie să 
fim nici extraordinar de alarmişti, în sensul că România, într-un fel, ar 
constitui o excepţie în cadrul Uniunii Europene sau un fenomen special. 
Oamenii au lucrat foarte mult, din diverse instituţii, şi eu cred că a fost o 
evoluţie bună şi văd perspective bune din acest punct de vedere.  

Sorina Matei: Eu am văzut la bilanţul Direcţiei Naţionale Anticorupţie o 
declaraţie care pe mine, ca cetăţean şi ca jurnalist, nu ştiu, m-a pus pe 
gânduri. A spus preşedintele Curţii Supreme, doamna Livia Stanciu, că există 
riscul ca instituţiile statului să nu mai reziste la presiuni continue şi mai ales 
îndelungate şi mă refer aici la Direcţia Naţională Anticorupţie. Eu vă întreb, 
din perspectiva Serviciului Român de Informaţii, există presiuni puternice ale 
politicului ca să se oprească această luptă?  
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George Maior: Întotdeauna vor exista presiuni. Eu din perspectiva instituţiei 
mele aş vorbi.  

Sorina Matei: Da, da.  

George Maior: Deci, ne-am dezvoltat mecanisme de autoapărare foarte 
bune, defensive, şi chiar nu ne mai impresionează nicio anumită retorică, 
anumite impulsuri ale unora, anumite campanii chiar, fie de tip media, fie 
politice, relativ la ceea ce facem, pentru că e în spiritul unui stat modern de 
secolul XXI să abordezi şi acest lucru. Nici nu ne putem noi, ca Serviciu, 
evident, în toată acţiunea noastră, în diverse domenii, substitui unor instituţii 
care ar trebui, în schimb, să-şi facă poate treaba mai bine, din sistemul 
administrativ, în general, din alte zone, dar acest lucru a fost într-un fel 
generat şi de evoluţia economiei şi a societăţii româneşti în ultimii ani, criza 
economică astfel încât, de exemplu, a trebuit să abordăm mult mai frontal 
aspecte legate de evaziune fiscală, de exemplu.  

Sorina Matei: E, asta... 

George Maior: Nu este, cum să vă spun, principala noastră misiune... 

Sorina Matei: Păi asta mă gândeam, pe o parte evaziune fiscală... 

George Maior: ...şi sper ca într-un viitor... 

Sorina Matei: ...nu trebuiau alţii să se ocupe de evaziune fiscală? 

George Maior: Da, şi încep să se ocupe, dar am atenţionat asupra acestui 
lucru, a fost o decizie în CSAT, într-o perioadă grea pentru statul român, 
generată de criza economică, când evaziunea fiscală reprezenta 35%, o 
marjă mult mai mare decât media Uniunii Europene, din buget. Deci acest 
lucru este abordat, dacă vreţi, tranzitoriu de Serviciu până când instituţii care 
au responsabilităţi normale în acest domeniu, ANAF etc., îşi vor exercita 
plenar şi în mod eficient misiunile lor prioritare.  

Sorina Matei: Păi da, pentru că v-aţi ocupat de mafia cărnii, anchetele cu 
mafia cărnii.  

George Maior: Da, şi? 

Sorina Matei: Toată lumea s-a întrebat: domnule, dar de ce face Serviciul 
Român de Informaţii asta?  

George Maior: Deci... 
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Sorina Matei: Pentru că, nu, nu ştiu, mă gândesc că anumiţi oameni nu au 
făcut chestiunea asta.  

George Maior: Bun, au început să înţeleagă şi am cooperat şi cu alte 
instituţii, dar repet, pentru viitor ar fi normal ca alte instituţii să-şi exercite 
misiunile lor şi noi doar să semnalăm, eventual, informativ aceste aspecte. 
Deci, este o fază prin care trecem.  

Sorina Matei: În care trebuie să vă ocupaţi şi de asta.  

George Maior: Repet, faptul că nu s-a întâmplat un eveniment terorist pe 
teritoriul naţional nu înseamnă că nu s-a depus o muncă enormă din acest 
punct de vedere şi resurse imense dedicate. Nu avem resurse pentru toate 
aceste fenomene, dar repet, având în vedere circumstanţele istorice, evoluţia 
economică, evoluţia socială a ţării în perioade de criză, am fost nevoiţi poate 
să dezvoltăm mai mult conceptul de securitate naţională şi pe aceste zone.  

Sorina Matei: Păi da... 

George Maior: Sper ca ea să treacă. Şi sper ca... 

Sorina Matei: Speraţi! 

George Maior: ...fiecare instituţie să se aşeze şi dacă partidele politice şi-ar 
desemna în mod profesionist oameni în diverse instituţii, centrale sau locale, 
credeţi-mă că toate acestea ar contribui mai mult la diminuarea acestor 
fenomene.   

Sorina Matei: Dar vedeţi că asta nu se întâmplă. Şi nu se întâmplă de foarte 
mulţi ani... 

George Maior: Da, e o vulnerabilitate pe care o avem în continuare şi nu 
vorbesc de un Guvern sau altul, vorbesc istoric de evoluţia noastră. S-au 
îndreptat foarte mute lucruri şi aici cu greutate adesea, dar pe viitor, eu cred 
că de aici ar trebui să pornească de fapt chiar şi abordarea acestui fenomen 
al corupţiei pentru că ne-ar scuti de foarte multe lucruri, dacă în interior 
aceste partide şi-ar desemna mai bine oamenii în diversele funcţiuni.   

Sorina Matei: Da. Spuneţi dumneavoastră de partide, dar oamenii, cetăţenii, 
şi vă citesc dintr-un sondaj al IRES, spun că 83% au încredere în Serviciul 
Român de Informaţii, 76% consideră că instituţia se implică... instituţia 
dumneavoastră se implică în lupta anticorupţie şi o mare parte din oamenii 
care au răspuns spun că SRI ar trebui să se ocupe de securitatea cetăţenilor, 
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de apărarea ordinii publice, de prevenirea faptelor de corupţie, de urmărirea 
informativă a reţelelor de crimă organizată, de prevenirea atacurilor 
informatice, informarea factorilor de decizie privind încălcări grave ale 
legislaţiei, prevenirea actelor de terorism, deci există aşteptări foarte mari din 
partea populaţiei asupra... în raport cu instituţia dumneavoastră, dar 
dumneavoastră... eu ştiu că transmiteţi şi nişte informări factorilor politici, şi 
ştiu, la bilanţ, că aţi spus de 9.000... 

George Maior: Da. 

Sorina Matei: ...de informări transmise în 2013.  

George Maior: 2013. Da.  

Sorina Matei: Se iau în seamă aceste informări? 

George Maior: Da. Să ştiţi, sunt lucruri despre care vorbim mai puţin sau 
lucruri care nu se petrec şi atunci nu sunt, evident, subiect de dezbatere. 
Deci, aceste informări stau la baza unor decizii, nu toate informările vizează 
şi, repet, nici nu avem resurse pentru aşa ceva, aspecte legate de corupţie, ci 
aspecte legate de o transmitere de cunoaştere către decident în diverse 
domenii, de exemplu, în domeniul diplomatic sau în domeniul economic sau 
în diverse alte domenii. Pleacă un vicepremier, domnul Dragnea, în China, 
normal că avem o discuţie şi punem la dispoziţie informaţiile pe care le avem 
pentru a-şi desfăşura acolo misiunea în interesul naţional românesc, e doar 
un exemplu, dar foarte multe lucruri de acest gen pe care le realizează 
Serviciul, repet, trebuie să lucrăm şi cu priorităţi, şi prioritatea zero e 
securitatea teritoriului românesc, din perspectiva acestor ameninţări pe care 
vi le-am menţionat. Faptul că nu s-a petrecut un atac terorist pe teritoriul 
României are la bază şi o muncă extraordinar de laborioasă şi vă garantez 
că, dacă s-ar fi petrecut aşa ceva, lucrurile ar fi fost văzute şi de opinia 
publică dintr-o perspectivă mult mai dramatică. Uitaţi-vă în Bulgaria, vecinii 
noştri, ce s-a întâmplat la Burgas! Şi lucrurile acestea au afectat şi mediul 
economic, dincolo de drama şi suferinţa cauzată de pierderi de vieţi 
omeneşti, deci vă rog să ne credeţi că încercăm să stăm în priorităţile noastre 
fundamentale, legate de securitatea naţională a României, şi să sensibilizăm 
alte instituţii să îşi facă mai bine treaba pentru care există raţiunea lor de a 
funcţiona. 
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Sorina Matei: Domnule Maior, aş vrea să vă întreb, pentru că am văzut şi la 
bilanţ, aţi vorbit despre apariţia extremismului de factură etnică şi ştim că în 
România au fost declarate mai multe persoane indezirabile.  

George Maior: O persoană a fost declarată indezirabilă şi împreună cu 
Ministerul de Interne mai multor persoane, printr-un gest administrativ, li s-a 
dat nepermiterea intrării în ţară. Da. 

Sorina Matei: Dar aţi vorbit chiar de afectarea ordinii constituţionale a statului 
român. 

George Maior: Evident, în momentul în care... 

Sorina Matei: Aş vrea să ne explicaţi ce înseamnă practic asta! 

George Maior: Păi ordinea constituţională este aplicarea Constituţiei în ceea 
ce reprezintă viaţa socială, politică, economică, a acestei ţări. În momentul în 
care, dincolo de un anumit discurs politic, prin anumite gesturi, această 
ordine este încălcată prin pretenţii de autonomie, de exemplu, de factură 
etnică, normal că trebuie şi statul să reacţioneze, ceea ce face orice stat 
democratic din cadrul Uniunii Europene. Şi, evident, sunt şi momente mai 
speciale legate de alegeri într-un stat sau altul sau de o anumită simbolistică 
legată de istoria unui anumit stat şi pe care le înţelegem, dar lucrurile trebuie 
ţinute sub un anumit control şi când legea este încălcată sau se depăşeşte o 
anumită limită din acest punct de vedere, trebuie reacţionat, cum s-a şi 
întâmplat. Nu doar noi, în cooperare cu Ministerul de Interne, am avut 
permanent dialog cu domnul ministru Oprea în acest sens, evident, cu alţi 
factori de răspundere în stat. 

Sorina Matei: Veţi continua pe această linie, dacă se vor mai întâmpla? 

George Maior: Dacă se vor întâmpla, bineînţeles, bineînţeles. 

Sorina Matei: Da, pentru că a apărut ceva fără precedent. 

George Maior: Păi nu e negociabilă această chestiune. Bineînţeles că da. 

Sorina Matei: Bun, ca să ne lămurim şi cu asta! Aţi vorbit despre, mă rog, la 
sfârşitul declaraţiei de presă de la bilanţ, aţi rugat opinia publică sau, mă rog, 
analiştii, cei care îşi dau cu părerea prin diferite ziare sau posturi, să vă 
scoată din jocul politic anul ăsta, să vă scoată din toate discuţiile privind 
diversele candidaturi. Şi vreau să vă întreb la modul cel mai sincer: aţi luat 
până acum în calcul o candidatură pentru Preşedinţia României, pentru că a 
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fost invocat acest aspect de mai multe ori în presă, sau aţi luat în calcul o 
candidatură pentru, nu ştiu, să deveniţi premier? V-aţi vedea premier? 

George Maior: Am mai spus-o. Câtă vreme am această calitate cred că 
foarte importantă în stat, de director al Serviciului Român de Informaţii, nu am 
luat în calcul asemenea şi nu m-am exprimat în acest sens. Am căutat să ţin 
şi Serviciul departe de evoluţiile politice, de competiţia politică şi cred că e 
normal să fie aşa, să ne bazăm pe aceste valori fundamentale care asigură, 
dacă vreţi, esenţa unui stat: neutralitate, profesionalism, independenţă. Că s-
au făcut diverse scenarii, că au fost discuţii, am simţit că ele au căpătat o 
asemenea intensitate la un moment dat, încât am simţit nevoia acestei 
clarificări. Când voi termina această misiune, repet, eu cred foarte importantă, 
putem discuta şi despre alte lucruri. 

Sorina Matei: Inclusiv despre o revenire în politică. Dar anul ăsta vă veţi 
termina mandatul? Până la urmă, mandatul dumneavoastră e fără.... 

George Maior: Mandatul nu este limitat. 

Sorina Matei: Întrebarea e aşa: intenţionaţi să plecaţi anul ăsta de la 
conducerea Serviciului Român de Informaţii sau nu? 

George Maior: Evident, la sfârşitul anului vor fi alegeri prezidenţiale, eu cred 
că este normal şi inevitabil să ai o discuţie cu viitorul preşedinte despre 
intenţiile sale şi în acest domeniu fundamental, strategic, al statului şi vom 
vedea. 

Sorina Matei: Cum aţi colaborat până acum cu liderii politici? Pentru că nu 
ştim cine va fi după noiembrie preşedinte al României. 

George Maior: Da, nu ştim. 

Sorina Matei: Nu ştim. Aţi spus de un el sau o ea, la un moment dat, şi s-a 
interpretat acest lucru în presă. 

George Maior: Să facem o analiză literală, nu literară! Dacă vedeţi o altă 
posibilitate, mă rog, poate luăm un premiu Nobel în medicină sau ceva. Deci 
luaţi-o aşa, ca atare, această frază! 

Sorina Matei: Deci e posibilitate să ajungă şi un bărbat, dar şi o doamnă 
preşedinte al României. 

George Maior: Da. Vedeţi alta? Da.  
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Sorina Matei: În mod logic, nu. Dar cum aţi colaborat până acum cu liderii 
politici? Şi mă refer aici la preşedintele Băsescu, sunteţi şef al Serviciului 
Român de Informaţii de 8 ani, cu premierul Victor Ponta, cu domnul 
Antonescu. Domnul Antonescu v-a prins şi dânsul, pentru că a fost 
preşedinte interimar al României. 

George Maior: Da. 

Sorina Matei: Cum au fost aceste colaborări? 

George Maior: Bun, colaborarea fundamentală a unui director al Serviciului 
Român de Informaţii este cu preşedintele CSAT, preşedintele statului, şi a 
fost o colaborare instituţională foarte bună şi tot subliniez acest lucru, în 
primul rând datorită libertăţii de care s-a bucurat Serviciul în exerciţiul 
misiunilor şi funcţiunilor sale. Este foarte important acest lucru pentru un 
serviciu de informaţii. 

Sorina Matei: V-a lăsat libertate. 

George Maior: Da, şi acest lucru s-a văzut în modernizarea Serviciului, 
reformarea sa, rezultatele sale, eficienţa sa internă şi externă, despre care 
vorbim mai puţin, şi pe bună dreptate. Nu putem să dezvoltăm anumite 
lucruri, doar arhivele, odată, vor arăta anumite chestiuni. Şi deci, apreciez 
acest lucru şi sper ca şi viitorul preşedinte, indiferent de prezenţa mea aici, în 
această calitate, să aibă o abordare similară în ceea ce priveşte această 
instituţie, pentru că va ajuta şi statul şi se va ajuta pe sine în exerciţiul 
conducerii strategice a statului foarte mult. Şi mă bucur că şi domnul 
Antonescu, vorbeaţi de el, şi diverşii premieri cu care am colaborat, domnul 
Tăriceanu, domnul Boc, domnul Ponta, au înţeles acest lucru şi, dincolo de 
orice alt aspect, m-a bucurat faptul că la prezentarea rapoartelor Serviciului în 
Parlament, la o dezbatere deschisă, uitaţi-vă la reacţia tuturor liderilor politici, 
a fost pozitivă sau cel puţin apreciativă la adresa activităţii Serviciului. 

Sorina Matei: Deci, există o mare probabilitate să nu aveţi probleme cu 
viitorul preşedinte al României, adică să nu... 

George Maior: Nu, deci nu mă interesează acest lucru, problemele mele cu 
domnia sa, mă interesează problemele instituţionale. 

Sorina Matei: Da, în sens instituţional. 
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George Maior: Da, şi el, normal, are dreptul de a desemna un director, 
Parlamentul va trebui, evident, să voteze şi nimeni nu poate nega acest lucru. 
Mie mi se pare firesc. 

Sorina Matei: Ca viitorul preşedinte să-şi aleagă... 

George Maior: Dacă doreşte. 

Sorina Matei: ... şefii de servicii care... 

George Maior:  Dacă doreşte. 

Sorina Matei: Dacă doreşte. 

George Maior: Da! 

Sorina Matei: Poate spera sau puteţi menţine colaborarea şi cu viitorul 
preşedinte. 

George Maior: Nu sper, dar... pentru că eu am, faţă de alţii, chiar foarte 
multe opţiuni în viaţă. Deci, până la urmă este important ca acel preşedinte, şi 
este important pentru că vin vremuri destul de tulburi în ceea ce priveşte 
securitatea regională, cu implicaţii asupra securităţii naţionale, este important 
ca acel preşedinte să-şi construiască, cred eu, o echipă şi de securitate 
naţională şi economică foarte bună pentru a-şi putea exercita un mandat bun 
la conducerea strategică a statului, în timpuri, repet, foarte tulburi care vor 
veni şi pe care le vedem, de fapt, şi acum. 

Sorina Matei: Da, v-am întrebat asta pentru că aţi văzut, de fapt şi 
dumneavoastră aţi văzut discuţiile că aţi putea fi premier într-un binom Victor 
Ponta preşedinte al României, dumneavoastră premier al României.  

George Maior: Eu nu pot decât să citesc şi eu aceste analize... 

Sorina Matei: Adică unii vă doresc. 

George Maior: ... şi în acelaşi timp să-mi exercit această funcţie foarte 
importantă în stat. 

Sorina Matei: Am înţeles. O să discutăm... trebuie să luăm puţină publicitate 
şi după publicitate o să discutăm şi despre ce se întâmplă în Ucraina, pentru 
că tot de la corupţie a pornit şi ceea ce se întâmplă în Ucraina şi aş vrea... 

George Maior: Nu doar.  
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Sorina Matei: Înaintea dumneavoastră.... Da, spuneţi 'nu doar'. Luăm puţină 
publicitate, doamnelor şi domnilor, şi după aceea vom discuta cu directorul 
Serviciului Român de Informaţii despre ceea ce se întâmplă la graniţele 
României şi care este analiza Serviciului Român de Informaţii în legătură cu 
acest subiect.  

- Publicitate - 

Sorina Matei: Am revenit, doamnelor şi domnilor, în direct. Invitatul nostru în 
continuare este directorul Serviciului Român de Informaţii, domnul George 
Maior, şi am promis, domnule Maior, că o să discutăm despre Ucraina, pentru 
că am văzut şi un sondaj scos zilele acestea, care spunea că oamenii încep 
să conştientizeze, românii, ceea ce se întâmplă la graniţa României şi v-aş 
întreba care este analiza dumneavoastră, a Serviciului Român de Informaţii, 
în ceea ce priveşte situaţia din Ucraina? De unde a pornit, care a fost factorul 
determinant al conflictului? 

George Maior: Acum sunt multe aspecte pe care le-am putea menţiona şi în 
orice caz analiza noastră este secretă, dar aş putea să... 

Sorina Matei: Aşa, puţin. 

George Maior: ... câteva elemente. Dumneavoastră vorbiţi de Ucraina, de 
ceea ce s-a întâmplat în plan intern. Evident, întotdeauna pentru un stat vecin 
cu un alt stat când se petrec asemenea lucruri, evident că suntem preocupaţi. 
În Ucraina a existat această evoluţie politică, după aceea Rusia a trecut la 
aceste gesturi legate de Crimeea, evident că, din punct de vedere regional, 
avem de-a face cu un aspect major de instabilitate şi insecuritate, care ne 
preocupă şi în calitate de vecini de proximitate geografică şi în calitate de 
membri NATO şi ai Uniunii Europene, prin posibilele efecte asupra intereselor 
noastre, efecte de ordin economic, de ordin geopolitic şi chiar politic pentru 
România.  

Sorina Matei: Eu am discutat aici şi cu preşedintele Băsescu, şi spunea 
dânsul că tot de la corupţie a plecat, adică de la corupţia instituţiilor, de la 
faptul că instituţiile nu au funcţionat, că politicienii au fost corupţi şi a fost, pur 
şi simplu, o descărcare a populaţiei, ca să spun aşa, acele proteste şi faptul 
că, mă rog, s-a dat jos un Guvern, un preşedinte care este plecat puţin în 
Federaţia Rusă. 

George Maior: Bun, vedeţi, când aceste lucruri nu sunt abordate din timp, 
creează frustrări sociale, politice, masive. Nu poţi ascunde aceste lucruri şi nu 
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poţi domina sau controla percepţiile oamenilor şi, într-adevăr, şi corupţia a 
constituit un element în evoluţia dramatică internă din Ucraina. Nu este doar 
singurul factor, sunt şi alţi factori de natură economică, de natură istorică, alte 
elemente, poate şi de ordin extern, în care nu am să intru foarte mult, dar, în 
orice caz, vedeţi ce transformare, ce evoluţie şi trebuie să fim foarte atenţi, 
repet, la implicaţiile asupra relaţiilor acestui stat mare şi important cu Uniunea 
Europeană, NATO, cu vecinii săi, la modul de evoluţie a Rusiei, în ceea ce 
priveşte gesturile sale pe această zonă estică şi, evident, şi la interesele 
noastre istorice, relativ la un alt vecin foarte important pentru noi, mă refer la 
Moldova. 

Sorina Matei: Aţi vorbit de un nou război rece, că ar exista pericolul unui nou 
război rece în regiune. Cum vedeţi dumneavoastră acest nou război rece? 

George Maior: Lucrurile sunt sau pot fi privite şi din această perspectivă, şi 
am spus că sper că vom evita un neo-război rece, exact conceptul pe care l-
am folosit, adică un joc cu sumă nulă între Rusia şi Occident, reprezentat de 
organizaţii ca Uniunea Europeană, NATO ar fi absolut dezastruos din punct 
de vedere al ansamblului strategic regional şi chiar internaţional, şi sper ca 
lucrurile să se regleze într-un fel, pentru că, repet, efectele economice, 
geopolitice, vor fi importante, inclusiv în ceea ce ne priveşte, dacă ele nu se 
vor regla în viitor. 

Sorina Matei: Cât de grave ar fi efectele pentru România, dacă nu se va 
regla situaţia în zonă? Vă întreb. 

George Maior: Orice instabilitate la graniţe este, în sine, un lucru grav. Doar 
economic, din punct de vedere al securităţii energetice, chiar dacă avem, 
slavă Domnului, faţă de alte state precum, de exemplu, Ungaria sau Bulgaria, 
o anumită independenţă energetică în privinţa resurselor, totuşi vom fi afectaţi 
în câteva luni, dacă s-ar ajunge la lucruri mai grave din acest punct de 
vedere. Marea Neagră, resursele la Marea Neagră, o altă chestiune de 
perspectivă pentru această ţară pe termen mediu şi lung, şi aici ar putea fi o 
problemă, dar, dincolo de aceste aspecte de instabilitate în regiune, evoluţia 
din Moldova din această toamnă, unde vor avea loc alegeri, toate aceste 
chestiuni vor avea, într-un fel sau altul, repercusiuni şi de aceea trebuie să 
fim atenţi. Echipa de securitate naţională a statului, şi cea viitoare, că tot 
vorbeam de alegeri, ar trebui să fie extraordinar de atentă la ceea ce ar trebui 
să facă România, atât ca membru NATO, cât şi ca stat frontieră, practic, în 
această regiune volatilă.  
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Sorina Matei: A Uniunii Europene şi a NATO. Preşedintele a vorbit, şi ştiu că 
a existat şi un CSAT de atunci, de capacitatea de reacţie a Armatei care 
trebuie să crească, de impredictibilitatea Federaţiei Ruse, care ne obligă să 
fim mai atenţi şi, a spus preşedintele, să analizăm posibilităţi de reacţie, şi a 
mai vorbit despre repoziţionarea forţelor NATO în regiune. Ce înseamnă 
această repoziţionare? Adică ce însemna pentru România această nouă 
poziţionare a NATO în regiune? 

George Maior: O repivotare strategică către zona de est şi sud a NATO, 
inclusiv cu aspecte de ordin militar, cu aspecte de ordin de planificare 
militară, inclusiv dintr-o perspectivă de descurajare şi de disuasiune, care 
este necesară în momentul în care vezi că elementul militar, ceea ce se 
credea că nu se va întâmpla, a fost folosit la un moment dat în proximitatea 
noastră geografică, deci sunt lucruri extraordinar de interesante care se 
petrec şi la care trebuie să fim atenţi. 

Sorina Matei: Credeţi că se va merge mai departe în conflict? Adică 
evaluarea dumneavoastră spre Transnistria, spre sud-estul Ucrainei, pentru 
că au apărut şi aceste discuţii, probabilităţi, declaraţiile lui Vladimir Putin, mă 
rog, asigurări că nu va merge mai departe, date unor oficiali internaţionali, mă 
refer la Secretarul General al ONU. 

George Maior: Lucrurile să ştiţi că sunt dificil de prognozat în acest moment, 
dar există şi aceste posibilităţi, şi vedeţi foarte bine în 2008 ce s-a întâmplat 
în Georgia, chestiunea Transnistria, care gestează de ani de zile în acest 
registru latent, ceea ce s-a întâmplat acum în Crimeea, situaţia tulbure din 
Ucraina, unde vor avea loc alegeri prezidenţiale, unde anumite forţe şi 
contraforţe se vor lupta inclusiv şi dintr-o altă perspectivă, în ceea ce priveşte 
identitatea acestui stat în raport de Rusia şi Uniunea Europeană. Toate 
aceste chestiuni trebuie văzute în dinamica lor, zi de zi, cu foarte mare 
atenţie. 

Sorina Matei: Şi bănuiesc că aveţi contacte permanente şi cu partenerii... 

George Maior: Evident, şi în sistemul... şi acum vorbim de Serviciul Român 
de Informaţii, de colegii din celălalt serviciu important al ţării, evident că avem 
schimburi de informaţii pe aceste chestiuni şi propriile noastre analize. 

Sorina Matei: V-aş întreba, în ceea ce priveşte parteneriatele strategice ale 
României, pentru că, în ultimul timp, s-a discutat foarte mult în România de 
China, de relaţiile de afaceri pe care le avem. Avem un parteneriat strategic 
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de foarte mulţi ani cu China şi despre, mă rog, la nivelul doi, la nivelul 3 de 
reacţie, nu mă refer la nivelul de şef al statului, o reacţie mai duală, ca să 
spun aşa, echivocă în ceea ce priveşte Federaţia Rusă. Ce ne puteţi spune 
din punctul ăsta de vedere? Pentru că, probabil, partenerii internaţionali ai 
României, şi mă refer la Statele Unite ale Americii, care este partenerul 
strategic, avem un parteneriat strategic, probabil că observă foarte atent ceea 
ce se întâmplă în România, având în vedere că este şi an prezidenţial, se va 
schimba, într-un fel sau altul, puterea în România, ce trebuie să înţeleagă 
partenerii strategici ai României în această perspectivă? 

George Maior: Nu, eu cred că axa de relaţionare strategică naturală a 
României şi oficializată, de fapt, în ultimii ani, este dată de parteneriatul 
strategic cu Statele Unite şi apartenenţa la Uniunea Europeană. De aici 
pornim ca element de bază al politicii externe şi de securitate a statului 
român, şi nu cred că vor exista, din acest punct de vedere, fluctuaţii majore. 
Că pot exista nuanţe în ceea ce priveşte politica economică externă, să-i 
spun aşa, a statului, evident, dacă ele aduc un beneficiu intereselor 
economice ale României, este foarte bine acest lucru, dar nu trebuie să 
vedem aceste lucruri în contrapondere şi nu cred, repet, că va exista o 
schimbare de curs în evoluţia politicii externe şi de securitate a statului, 
privind la toţi candidaţii sau la toate formaţiunile politice importante implicate 
în procesul electoral. 

Sorina Matei: Deci, n-aţi identificat la niciun candidat fluctuaţii majore în ceea 
ce priveşte... 

George Maior: Nu, nu. 

Sorina Matei: ...politica externă şi parteneriatele strategice ale României? 

George Maior: Şi nu trebuie să vedem lucrurile într-o asemenea ipostază, nu 
trebuie să ne pripim în a crede că cineva poate schimba cursul României din 
punct de vedere strategic foarte uşor. 

Sorina Matei: Bun, sunteţi încrezător, ca să spun aşa, şi asta... dacă asta e 
analiza Serviciului Român de Informaţii, este foarte bine să fie aşa, mă rog... 
Dar aş vrea să vă întreb şi în legătură cu reforma Serviciului Român de 
Informaţii, un subiect care probabil o să... l-a abordat şi preşedintele, a spus 
că a preluat SRI-ul într-o situaţie destul de complicată, ca să spun aşa, în 
istoria Serviciului Român de Informaţii, l-a nominalizat pe Sorin Ovidiu Vîntu 
atunci, mă rog, îl conducea, Serviciul, domnul Radu Timofte, şi noi tot vorbim 
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în această ţară de reforma instituţiilor, care ar trebui să fie de neoprit în 
această ţară şi vă întreb, pentru că observăm zi de zi anumite zone ale 
societăţii sau anumite instituţii care nu sunt pe deplin reformate, care este 
secretul, că dumneavoastră sunteţi de 8 ani în Serviciul... şef al Serviciului 
Român de Informaţii şi toată lumea, de la preşedinte până la premier, şi toţi 
liderii importanţi politici spun că, într-adevăr, Serviciul Român de Informaţii s-
a reformat din temelii, care este secretul? 

George Maior: În primul rând, continuitate, aspecte profesioniste legate de 
un concept de planificare şi o strategie aplicată în timp, continuitate în 
exerciţiul unei asemenea funcţii şi voinţa instituţională, care... vorbim adesea 
de voinţă politică, dar şi putem vedea lucrurile şi din perspectiva unei voinţe 
instituţionale. Eu cred că orice lider de instituţie ar trebui să-şi mobilizeze 
instituţia pentru a-şi exercita misiunea pentru care ea există şi eficienţa lui, ca 
administrator, ca manager, ca conducător de o asemenea instituţie... 

Sorina Matei: Da, depinde de o reformă ireversibilă. 

George Maior: ...dacă e dată de aşa ceva. Dacă el va judeca doar prin 
prismă pur politică o asemenea funcţie, va greşi în final şi se va autoelimina 
dintr-un spectru profesionist care ar trebui să existe în ceea ce priveşte 
aceste instituţii. Şi dacă partidele s-ar gândi, repet, mult mai serios la a-şi 
pune oameni profesionişti în diverse instituţii, sunt... de la zona economică, la 
cea administrativă etc. sau a lăsa profesioniştii acolo într-o anumită 
continuitate, ele vor avea de câştigat culmea la... 

Sorina Matei: Da, dar aici... 

George Maior: ...la final. 

Sorina Matei: ...ajungem la reforma clasei politice, care e un subiect... 

George Maior: Ea trebuie să se realizeze... 

Sorina Matei: ...mult mai complicat. 

George Maior: ...în mod natural, nu o poate impune nimeni din exterior. 

Sorina Matei: Dar reforma în SRI este ireversibilă? Asta vroiam să vă întreb. 

George Maior: Eu spun că da şi dacă cineva s-ar gândi că vine cu agendă 
politică pregnantă la conducerea acestui Serviciu, va avea surpriza neplăcută 
pentru el să vadă anumite mecanisme interne care îl vor izola pe respectivul 
şi n-aş îndrăzni să merg mai departe, chiar ar putea să aibă şi alte probleme. 
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Sorina Matei: Domnule director, vă mulţumesc foarte, foarte mult pentru 
această participare, sper să ne mai revedem anul acesta, anul viitor, după 
alegeri, înainte de alegeri... 

George Maior: Când doriţi. 

Sorina Matei: Vă mulţumesc foarte, foarte mult! Vă mulţumesc şi 
dumneavoastră, doamnelor şi domnilor, sperăm să ne mai întâlnim cu 
domnul George Maior, directorul Serviciului Român de Informaţii. Noi ne 
revedem săptămâna viitoare. Rămâneţi cu 'B1 TV', urmează Radu Banciu!" 

 


