
INTRODUCERE 

MOTTO: „Răposatul Bengea, de clasică memorie, pleda într-un 
proces contra a trei dintre cei mai de frunte jurisconsulți titulați. 
După cele mai strălucite pledoarii ale acestora, Bengea ia cuvântul și 
zice aratând cu degetul în condică: — Domnilor magistrați, toate 
bune și frumoase câte le-au spus onor. mei colegi, dar articolul ăsta de 
ici... ăsta ce rahat mănâncă?”1 

Ion Luca Caragiale 
 
Anexarea peninsulei Crimeea de către Federația Rusă, în martie 2014, a 

reprezentat o surpriză majoră pentru unii experți, observatori și chiar 
politicieni occidentali, dar și autohtoni. Cu toate acestea, Moscova și-a 
asumat constant, încă din anii 1990, în documente publice de planificare 
a apărării, sarcina de a-i proteja pe etnicii ruși din străinătatea apropiată2, 
inclusiv prin acțiuni militare preventive. Spre exemplificare, potrivit 
Doctrinei militare a Federației Ruse, document adoptat, la 2 octombrie 
2003, în cadrul unei întâlniri a comandanților militari ruși prezidată de 
către președintele Putin, Moscova și-a arogat dreptul de a recurge la acțiuni 
preventive implicând forța militară în situații precum: desfășurarea de forțe 
militare cu scopul atacării Federației Ruse sau a aliaților săi, ridicarea de 
pretenții teritoriale din partea unui alt stat, riscul politic sau militar al 
secesiunii oricărui teritoriu aparținând Federației Ruse… sau discrimina-
rea, încălcarea drepturilor, libertății și intereselor cetățenilor Federației 
Ruse aflați în alte state.3 În Doctrina militară a Federației Ruse din 2010, 
protejarea rusofonilor din străinătate este menționată de trei ori.4 De 
                                                                 
1 Ion Luca Caragiale, Momente și schițe, Editura Eminescu, București, 1985, pp. 72-73.  
2 Stephen J. Blank (Editor), Russian Military Politics and Russia's 2010 Defense Doctrine, 
Strategic Studies Institute, US Army War College, 2011, p. 10. 
3 Analiză Mediafax: „Alexandru Purcăruș, Noua doctrină militară a Federației Ruse”, 
7.10.2003. 
4 Stephen J. Blank, op. cit., pp. 42-43. 
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asemenea, în strategiile de securitate ale Federației Ruse (a se vedea 
Strategia de Securitate a Federației Ruse până în 2020, adoptată în mai 
2009) există prevederi similare.5 

Planificarea apărării este o parte integrantă a însăși apărării 
naționale a unui stat. În statele cu o democrație consolidată, planificarea 
apărării îndeplinește trei funcții: 1. stabilirea priorităților în domeniu pe 
termen mediu și asigurarea mijloacelor și resurselor financiare pentru 
implementarea lor; 2. realizarea controlului civil asupra armatei; 3. 
transparența decizională și informarea cetățenilor. Astfel, în Statele Unite, 
Marea Britanie și Franța, ca să oferim numai câteva exemple, sunt adoptate 
în mod periodic și regulat strategii de securitate și apărare și alte 
documente conexe. 

În România, imediat după evenimentele din Ucraina, politicienii au dat 
din colț în colț și au anunțat diverse măsuri privind întărirea capacității de 
apărare a statului. Astfel, președintele Traian Băsescu a afirmat că va cere 
Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) să analizeze capacitatea de a 
chema rezerviștii sub arme6, iar premierul Victor Ponta a anunțat că va 
solicita CSAT o evaluare privind problemele de securitate (inclusiv cele 
legate de Moldova)7 și că Guvernul va majora deficitul bugetar cu circa 
0,2% din PIB, pentru a suplimenta bugetul Ministerului Apărării.8 

Nu vom comenta aceste acțiuni precipitate. Dar, dacă până și 
Kremlinul – care nu excelează la capitolul democrație – dispune de o 
planificare a apărării, care este situația în țara noastră? 

Curtea Constituțională a României a validat, la 20 aprilie 2007, decizia 
Parlamentului privind suspendarea din funcție a președintelui Traian 
Băsescu. Acțiunea Legislativului de destituire provizorie a șefului statului, o 
                                                                 
5 Marcel de Haas, Medvedev's Security Policy: A Provisional Assessment, Russian 
Analytical Digest, Center for Security Studies, ETH Zurich, nr. 62/ 18 iunie 2009, p. 4. 
6 Depeșă Agerpres: „Băsescu: CSAT va analiza în perioada următoare capacitatea de a 
chema rezerviștii sub arme”, 23.04.2014. 
7 Depeșă Mediafax: „Ponta anunță că va cere CSAT o evaluare privind problemele de 
securitate inclusiv legată de Moldova”, 29.04.2014. 
8 Depeșă Hotnews: „Victor Ponta: Guvernul majorează deficitul bugetar cu circa 0,2% 
din PIB, pentru a suplimenta bugetul Ministerului Apărării”, 28 aprilie 2014. 
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premieră în analele democrației autohtone, a avut drept temei politic și ju-
ridic două documente: unul conceput de PSD, principalul partid de opozi-
ție la acea vreme, iar celălalt de către o comisie parlamentară specială. În 
ambele rechizitorii, președintele a fost acuzat că a încălcat nu numai Cons-
tituția, ci și Legea nr. 473 din 4 noiembrie 2004 privind planificarea apă-
rării.  

La 9 iulie 2012, Curtea Constituțională s-a aflat în situația, unică în isto-
ria democrației universale, de a constata încă o dată că Parlamentul a 
respectat procedura privind a doua suspendare din funcție a președintelui 
Traian Băsescu. De data aceasta, în catastiful imputărilor aduse primului 
cetățean al țării, Legea a fost din nou pomenită, e drept nu explicit. 

Iată de ce povestea acestui act normativ este fabuloasă și merită spusă. 
Nu pentru că nerespectarea sa ar fi o excepție într-un stat care se pretinde 
de drept și ai cărui reprezentanți duc mâna la inimă când se cântă „Oda 
Bucuriei”. Ci pentru că, dacă legile au un destin, atunci destinul lui 473/ 
2004 este acela de a fi un număr de înregistrare pe actul de demisie al de-
mocrației românești. O demisie semnată înflorat de Președinție, Parlament, 
Guvern, Consiliul Suprem de Apărare a Țării, Ministerul Apărării, Con-
siliul Legislativ și chiar Curtea Constituțională. Nu este vorba despre o 
teorie a conspirației, ci, pur și simplu, de o potrivire – accidentală – de lipsă 
de expertiză, rea-voință, nepăsare, imaturitate politică și încăpățânare 
împinsă până la absurd, fiecare dublată de conștiința impunității.  

Zece funcționari, așezați la zece ghișee diferite, care hotărăsc indepen-
dent unul de altul că cetățeanul venit să-și achite impozitele la stat e un 
fraier și îl tratează în consecință plimbându-l între ei, nu sunt neapărat 
vorbiți, ci doar pe aceeași lungime de undă. Cu alte cuvinte, nu există 
complicitate, aparența ei fiind indusă doar de existența aceleiași victime 
care suferă un tratament egal și injust din partea unor terți. Coincidența nu 
își are originea în intenție, ci în mentalitate. Hilarul și absurdul situației 
provin din faptul că slujbașii puși să servească interesele contribuabilului se 
întrec, separat, să invoce același ordin superior, pentru a-și pasa 
responsabilități. Iar dacă, la sfârșitul programului de lucru cu publicul, 
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nefericitul este alungat de către vajnicul bodyguard, nu înseamnă că acesta 
din urmă este un instrument al ocultei, ci că este mai degrabă motivat de 
sentimentul măreției propriei persoane. Vom vedea că astfel au tratat 
autoritățile și Legea. 

În plus, un text banal și simplu în el însuși, fardat cenușiu în limbajul de 
lemn juridico-administrativ, la fel de clar ca o carte de telefoane, a primit 
cele mai elucubrante interpretări. Exegeza instituționalizată și-a dat aici 
măsura ignoranței, incompetenței și slugărniciei. Efectul este dezastruos: 
din 2000, România nu mai dispune de o Strategie Militară proprie; 
ultima Cartă Albă a Apărării, a cărei responsabilitate cade în sarcina 
Executivului, datează din 2004, iar cea mai recentă Strategie de Apărare 
validă a fost adoptată în primul mandat al președintelui Băsescu.  

Însă nu numai disprețul față de Lege este o constantă a societății 
românești. Și planificarea apărării, parte componentă a apărării naționale, a 
fost întotdeauna tratată în România post-decembristă cu ușurință și 
inconștiență. Lipsa unei elementare culturi de securitate și dezinteresul 
opiniei publice pentru acest domeniu au favorizat perpetuarea unei situații 
îngrijorătoare, cel puțin, pentru un stat membru al Uniunii Europene și al 
Alianței Nord-Atlantice. Este dizgrațios când copiii le reproșează părinților 
exact aceleași greșeli pe care sunt pe cale să le comită ei înșiși. Nu știu cum 
pot fi calificate faptele politicienilor care repetă, ba chiar augmentează, 
erorile înaintașilor pe care îi blamează ori nu se feresc să-i desconsidere.  

Din păcate, nici societatea civilă, nici jurnaliștii, nici specialiștii, nici 
academicienii nu au găsit nimerit măcar să dezbată subiectul. Mai grav, 
anumiți experți au adoptat poziții care tindeau spre justificarea sau 
minimalizarea abuzului, atunci când, în diferite contexte, au fost obligați să 
se refere la Legea 473 și la modul cum se raportează reprezentanții statului 
la ea. Aceste tentative incredibile de teoretizare a abuzului au la origine fie 
motivații politice, fie sunt rezultatul lenei intelectuale; indiferent de rațiuni 
au fost însă triste. 

Tema aleasă a decis modul de structurare a lucrării de față. Pe scurt, 
este vorba despre povestea sau, dacă preferați, despre „romanul” Legii nr. 
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473/ 2004. Din acest motiv, stilul și anumite formulări pot părea neserioase 
și, mai ales, „neștiințifice”. Mai mult, în acest context, notele de subsol, 
trimiterea la bibliografie și anexele dau impresia de inadecvare. Dar, dacă 
este un roman, atunci este unul trăit, viu, autentic. De aceea, existența 
aparatului critic nu este rezultatul unui exercițiu de pedanterie menit să 
pună carne pe un schelet firav și să dea un lustru academic acestui material, 
ci o încercare de a lăsa personajele să vorbească de la sine, cu propriile lor 
cuvinte de rumeguș. 

Gratitudinea mea se îndreaptă către domnul profesor universitar 
doctor Constantin Hlihor, care m-a ajutat substanțial în procesul de elabo-
rare a acestui text. Îi sunt recunoscător domnului doctor Călin Hentea, care 
m-a îndatorat acceptând să citească manuscrisul și chiar să scrie prefața. De 
asemenea, am fost impresionat de bunăvoința și promptitudinea arătate de 
către domnul general maior (r) Iordache Olaru, care – fără a mă cunoaște 
măcar – mi-a făcut onoarea de a semna postfață. Îi mulțumesc. Alți prieteni 
și colegi au avut răbdarea și gentilețea de a parcurge textul și de a-mi oferi 
sugestiile și încurajările lor. Îi menționez cu drag: dr. Cristina Păiușan-
Nuică, dr. Constantin Corneanu, dr. Laurențiu-Cristian Dumitru și dr. 
Alexandru-Murad Mironov. 

În fine, pentru a-l parafraza pe cel care a descris ca nimeni altul realită-
țile lumii romane, istoricul Theodor Mommsen, „Cartea aceasta [nu] a fost 
scrisă cu resemnare și [nu] dorește să fie citită cu resemnare”.9 

                                                                 
9 Theodor Mommsen, Istoria romană, vol. IV., Polirom, Iași, 2009, p. 9. 


