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AVIZ COMUN CONSULTATIV 
 
 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a Camerei 

Deputaţilor şi Comisia  pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a 

Senatului, întrunite astăzi, 29 octombrie 2019, în şedinţă comună, au procedat în 

conformitate cu art. 87 alin. 3 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei 

Deputaţilor şi Senatului, la audierea domnului Nicolae Ionel CIUCĂ, candidat la funcţia 

de ministru al apărării naționale. 

În urma audierii, comisiile avizează favorabil candidatura domnului Nicolae 

Ionel CIUCĂ la funcţia de ministru al apărării naționale având în vedere următoarele: 

Domnul Nicolae Ionel CIUCĂ a demonstrat în perioada în care s-a aflat la 

conducerea Statului Major al Apărării capacitatea de a gestiona eficient structurile 

subordonate și se angajează să continue consolidarea capacității naționale de apărare și a 

rezilienței în fața amenințărilor de securitate pentru a prezerva suveranitatea și 

integritatea teritorială a României. 

De asemenea, politicile de apărare și de securitate națională pe care se 

angajează să le urmeze vizează consolidarea profilului de apărare și descurajare al 

României și consolidarea treptată a profilului României de furnizor și garant de securitate 

în regiunea extinsă a Mării Negre și în Balcani. Aceste politici vor fi susținute de 

continuarea alocării a 2% din PIB pentru apărare în următorii 7 ani, potrivit 

angajamentelor luate în cadrul NATO și al UE, care asigură coerența și dinamica 

necesare înzestrării Armatei României. Așa cum prevede și Programul de guvernare, vor 

fi priorități atât dezvoltarea industriei de apărare, cât și dezvoltarea infrastructurii de 

transport cu dublă utilizare prin intermediul proiectelor NATO și UE de mobilitate 

militară, precum și dezvoltarea și modernizarea bazelor strategice de pe teritoriul 

României. 

 
Bucureşti, 29 octombrie 2019 

 
PREŞEDINTE, 

 

PREŞEDINTE, 

 Ion MOCIOALCĂ    Tit-Liviu BRĂILOIU 

 

 


