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Domnului Klaus Johannis, Presedinte al Romaniei, Presedinte al Consiliului Suprem de Aparare 

 

May 6, 2018 

Stimate Domnule Presedinte al Romaniei si Presedinte al CSAT. 

 

Ref : Raspuns la sesizarea inregistrata cu nr. 6841 privind “Programul de achizitii de tehnica 

militara aprobat in CSAT se desfasoara pe baza unei legi care nu respecta Constitutia 

Romaniei si a carei aprobare s-a facut fara respectarea prevederilor Constitutiei.” 

 

In data de 15 Aprilie v-am adresat Dvs. cat si presedintilor celor doua camera ale Parlamentului 

Romaniei si Ministrului Apararii Nationale, o sesizare in care va atrageam atentia asupra 

neconstitutionalitatii unor prevederi esentiale din legislatia romaneasca care au stat la baza 

adoptarii unor legi si Hotarari de Guvern chiar, pentru achizitii majore de echipament militar in 

valoare totala de cca 8 miliarde de dolari  ( Legea “Patriot”, Legea “HIMARS”, HG achizitie 

corvete multifunctionale), cu consecinte negative extrem de grave asupra capacitatii de aparare 

si a securitatii nationale. 

Incheiam acea sesizare cu urmatoarea solicitare, pe care o consideram normala, avand in 

vedere atributiile pe care le aveti in cadrul institutiilor pe care le reprezentati si conduceti : 

“Ma adresez deci Dvs., celor care, prin atributiile pe care le aveti, in apararea si respectarea 

Constitutiei, in punerea in concordanta a procesului legislativ si a legilor tarii cu Constitutia tarii, 

cat si a atributiilor legate de apararea si securitatea nationala, grav afectate de adoptarea, 

interpretarea si aplicarea unei astfel de prevederi in totala contracdictie cu interesele economice 

si de securitate ale statului roman, sa intreprindeti cu celeritate, in regim de urgenta, masurile 

care se impun pentru re-instaurarea legalitatii si constitutinalitatii in procesul de achizitie de 

echipament militar.” 

Avand in vedere seriozitatea si gravitatea problematicii sesizate m-as fi asteptat la o minima 

analiza si verificare si un raspuns care sa indice preocuparea pe care Presedintia ar avea-o in 

acesta directie.  

Raspunsul primit insa, de la “Compartimentul pentru probleme cetatenesti”, mi-a ridicat 

serioase semne de intrebare, in primul rand legate de onestitatea dialogului, caci problemele 

ridicate nu sunt de interes personal, dar si fata de capacitatea de intelegere  si competenta cat 

si de loaialitatea persoanei din aparatul presidential care l-a intocmit. 
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Intrucat mi-e greu sa accept ca in aparatul presidential ar exista asemenea persoane, cat si 

faptul ca problematica abordata, desi complexa, nu ar fi total necunoscuta expertilor si 

consilierilor care se ocupa de directionarea si evaluarea acesuti tip de sesizari, ar exista si 

posibilitatea ca din continutul poate lapidar al sesizarii mele, sa nu fi reusit sa va atrag interesul, 

mai ales ca in Romania, se considera de catre factorii de putere ca, asemenea probleme nu sunt 

abordabile de catre omul de rand si de acea nu este necesar ca acest proces sa se desfasoare 

intr-un cadru transparent, insusi Domnia Voastra, Domnule Presedinte sustinand in cateva 

randuri, ultima data la Aerostar Bacau ca aceste informaţii "nu sunt destinate publicului 

general". 
 

Mi-e teama insa Domnule Presedinte si va spun asta cu toata seriozitatea din postura celui care 

a cunoscut si cunoaste acest proces nemijlocit, inclusiv in Romania din interiorul si culisele 

militare si politice, ca in lipsa unei transparente decizionale, acest proces are toate sansele sa 

fie afectat de un grad extrem de ridicat de incompetenta si coruptie, interese personale de 

natura pecuniara si politica urmand sa primeze in dauna interesului national. 

Asadar, va rog sa-mi ingaduiti sa va transmit cateva randuri suplimentare , inclusiv exemple, 

care chiar si pentru o persoana cu mai putina calificare in domeniu, nu numai ca vor naste 

serioase semene de intrebare dar vor fi o dovada incontenstabila ca in Romania aceste achizitii 

nu servesc si nu au in vedere interesele statului roman si afecteaza astfel  in mod grav 

capacitatea de aparare pe termen mediu si lung. 

Va voi arata cum, ca urmare a unei sesizari anterioare depuse la Presidentie, care a fost 

directionata catre MApN, insotita la vremea respectiva de comentarii la actul normativ propus 

de guvern, nu numai ca nu s-au intreprins nici un fel de masuri de natura a remedia situatia, dar 

s-a actionat in scopul ascunderii, mascarii, adevaratelor intentiii, prin mutarea textului relevant 

din HG in procedurile de acordare a contractului. Va voi da si exemple, inclusiv referitor la acest 

caz-achizitia corvetelor multifunctionale-pentru a face o paralela cu modul in care statele (si 

acestea sunt cvasi majoritare, Romania fiind un exemplu contrar, unic dupa stiinta mea)  care 

fac achizitii similare, isi protejeaza interesele nationale de aparare si securitate. 

Ca urmare a sesizarii trimise prin e-mail in luna August 2017, inregistrata la Presidentie cu nr. 

18167, prin care va transmiteam comentariile depuse la MApN , referitoare la proiectul HG de 

achizitie a corvetelor multifunctionale, primesc un raspuns din partea aceluiasi “Departament 

pentru problem cetatenesti” prin care mi se comunica ca sesizarea mea a fost trimisa la…MApN 

pentru a i se da raspuns. Practic Ministerul de resort care comitea o ilegalitate, presupusa, era 

pus in pozitia de a face o investigatie, presupun ?, si de a da un raspuns ! 

Nimic surprinzator atunci, ca, in raspunsul primit de la MApN sub numarul DL 9748 ( atasat ), mi 

se spune ca “ problema sesizata nu mai este de actualitate”,  intrucat HG va fi retrasa si 

promovata ca lege. Adica un proiect de lege cu aceleasi probleme de legalitate ca si la achizitiile 

Patriot si HIMARS va fi trimis la Parlament, fara ca membrii guvernului, initiatorii, sa faca vreo 

referire la aspectele de legalitate si constitutionale, producand date false si incomplete !!!( vezi 

prevederea CP referitoare la prezentarea de date false …mai jos) si, folosindu-se de girul celor 
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care astazi modifica CP si Constitutia pentru a arunca tara in haos, sa arunce alte miliarde pe 

geam fara, nici o minima preocupare pentru ceea ce este stipulat in art. 135 din Constitutie si 

din Legislatia privind Apararea si Siguranta nationala, ex. : 

 

Constitutia Romaniei, la art. 135 alin 2 : 

Economia 
 
 (2) Statul trebuie să asigure: 
 

a) libertatea comerţului, protecţia concurenţei loiale, crearea cadrului favorabil pentru 
valorificarea tuturor factorilor de producţie; 

b) protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, financiară şi valutară; 

c) stimularea cercetării ştiinţifice şi tehnologice naţionale, a artei şi protecţia dreptului de 
autor; 

 

Legea 51/1991 din 29 Iulie 1991 republicata in Monitorul official din 18 Martie 2014 

https://www.sri.ro/assets/files/legislatie/Legea51.pdf 

Art. 3 Constituie ameninţări la adresa securităţii naţionale a României următoarele: 

f) subminarea, sabotajul sau orice alte acţiuni care au ca scop înlăturarea prin forţă a 

instituţiilor democratice ale statului ori care aduc atingere gravă drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale cetăţenilor români sau pot aduce atingere capacităţii de apărare ori 

altor asemenea interese ale ţării, precum şi actele de distrugere, degradare ori aducere 

în stare de neîntrebuinţare a structurilor necesare bunei desfăşurări a vieţii social-

economice sau apărării naţionale; 

ABUZ IN SERVICIU- prevazuta si sanctionata in Art, 297 CP, 

Art. 297 
Abuzul în serviciu 

(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau 
îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor 
sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu 
închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publica. 

 
Art. 306 
Obţinerea ilegală de fonduri 

(1) Folosirea ori prezentarea de documente sau date false, inexacte ori incomplete, pentru 
primirea aprobărilor sau garanţiilor necesare acordării finanţărilor obţinute sau garantate din 
fonduri publice, dacă are ca rezultat obţinerea pe nedrept a acestor fonduri, se pedepseşte cu 
închisoarea de la 2 la 7 ani. 
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Art. 321 
Falsul intelectual 
(1) Falsificarea unui înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia, de către un funcţionar public 
aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau împrejurări 
necorespunzătoare adevărului ori prin omisiunea cu ştiinţă de a insera unele date sau 
împrejurări, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani. 

(2) Tentativa se pedepseşte. 

Si multe altele mult prea multe pentru a continua aici, care culmineaza cu art. 394 CP… 

Dar surpriza nu se opreste aici. Desi MApn prin semnatura col. Dragu, ma instiinteaza la sfarsitul lunii 

Oct. 2017, ca Proiectul de HG va fi promovat ca Lege, la inceputul lunii Decembrie 2017 MApN propune 

o noua HG, modificata, in sensul ca textul la care faceam referire  ( vezi mai jos citat ) , in sesizarea si 

comentariile mele, este complet scos din HG, care contine in forma finala doar o prevedere ambigua  si 

lasat insa in Anexe la latitudinea Ministerului Apararii care imi pare rau sa constat a dovedit mai mult 

decat o constanta lipsa de preocupare pentru aplicarea singurei parghii care poate conduce la 

relansarea industriei de aparare si relocarea unei parti din achizitiile actuale si viitoare in economia 

romaneasca, offsetul. 

(2) Se aprobă încheierea de către Ministerul Apărării Naţionale, potrivit procedurii specifice 

aprobate prin ordin al ministrului apărării naţionale, cu respectarea prevederilor art. 22 lit. f) 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de 

achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 195/2012, de acorduri/contracte interguvernamentale pentru echipamente, muniţii şi 

servicii necesare dotării corvetelor prevăzute la alin. (1), care nu pot fi achiziţionate decât prin 

contracte atribuite de un guvern unui alt guvern. 

Forma finala HG 48, este apoi aprobata in Feb 2018 sub semnatura mai multor ministri din 

cabinetul Dancila, inclusiv a acesteia; O HG care se substitute unui numar de Legi organice, care 

contine date false, inexacte si incomplete si care va genera pagube immense statului roman atat 

de ordin economic cat si in planul securitatii si apararii nationale.  

In Anexa la acesta sesizare, va transmit spre comparatie cum s-a negociat si ce conditii s-au 

obtinut de catre Arabia Saudita la un contract similar incheiat in aceiasi perioada a anulu 2018 

insa dupa cativa ani de negocieri cu multipli parteneri, si nu ca in cazul Romaniei de pe o zip e 

alta. Comparatia intre cele doua contracte este cat se poate de graitoare si relevanta in privinta 

lipsei de interes atat a factorului politic cat si a celui militar din Romania in protejarea interesului 

national. 
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Lucrez de cca 15 in in industria de aviatie, atat in Europa cat si pe continental nord-american, fie 

la nivel de producatori de aeronave, fie la nivel de producatori de sisteme si echipamente si nu 

am intalnit macar o persoana de origine saudita inginer de profil. Am fost de cateva ori in 

Emiratele Arabe Unite. am vizitat GAMCO, cea mai mare companie de profil din Emirate. 

Numarul de specialist locali era extrem de mic. Veti observa daca veti parcurge Anexa ca Arabia 

Saudita a inclus in conditiile contractuale realizarea unor centre de inginerie in Arabia Saudita 

care sa conduca la angajarea a cca 1000 ingineri cu inalta calificare.  

In schimb in intreaga lume sunt peste 1000 ( una mie ) daca nu si mai mult de specialisti 

ROMANI, in electronica, mecanica, sisteme, management, quality, certificare, flight tests, care 

lucreaza in acest domeniu. Ei au plecat si vor continua sa plece din Romania din cauza 

incompetentei politicului, a coruptiei, a dezinteresului, minciunii si hotiei, care afecteaza iata si 

sfera apararii si securitatii nationale. 

Stimate Domnule Presedinte, 

Ma consider o persoana relativ educata, indeajuns cat sa pot sa folosesc google, si, inainte de a 

va ocupa timpul Dvs. pretios, inclusiv al consilierilor care se ocupa de aceste sesizari, sa ma 

informez despre modalitatile de sesizare ale exceptiilor de neconstitutionalitate,  

https://www.ccr.ro/Controlul-constituionalitii-legilor-nainte-de-promulgare 

astfel ca raspunsul primit de la compartimentul de relatii cetatenesti sa-l consider ca 

nesatisfactor.  

Implicatiile aprobarii legislatiei HIMARS si Patriot au creat consecinte deosebit de grave asupra 

economiei nationale cu impact negativ asupra capacitatii de finantare atat a unor viitoare achizitii 

cat si a creerii si mentinerii capacitatii operationale a acestor echipamente, insa  din raspunsul 

primit, inteleg ca nu au suscitat nici un interes din partea Dvs. si a consilierilor pe domeniul 

apararii si sigurantei nationale.Sper ca aceasta sesizare sa aiba menirea de a va trezi interesul 

pentru rectificarea acestei situatii avand in vedere gravitatea impactului realizat. 

Exista de asemenea HG pentru achizitionarea corvetelor la care fac referire mai sus si unde asa 

cum am aratat exista premisele incalcarii la multiple articole din Legislatie si codul Penal, 

inclusive de catre membri CSAT !!! 

Mi-e greu sa cred ca Presedintele tarii nu are dreptul sa sesizeze CCR in cazul in care exista un 

conflict constitutional cu Guvernul, datorita depasirii de catre acesta a atributiilor care ii revin, 

existand atatea precedente. Si mi-e greu, imposibil chiar, sa cred ca odata sesizate organele 

abilitate ale statului vor REFUZA cum se pare ca fac in acest moment, prin orice fel de tertipuri, 
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sa investigheze oportunitatea inceperii urmarii penale in cazul unor HG care incalca legislatia si 

CP ( exista deja jurisprudenta, v. mai jos). 

“ACTUALIZARE 14.40. Curtea Constituțională a respins solicitarea lui Călin Popescu Tăriceanu și 

a decis că procurorii DNA pot ancheta hotărâri de guvern. Astfel, CCR a decis că nu există un 

conflict juridic de natură constituţională între Ministerul Public şi Guvern.” 

https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/justitie/cazul-belina-ccr-asteptata-sa-ia-o-decizie-in-

privinta-sesizarii-lui-tariceanu-833487 

Va rog sa primiti salutarile mele cordiale, 

 

Dan Bunescu, 

Cetatean roman din publicul general 
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