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Rezumat: Articolul îşi propune să facă o analiză SWOT a cadrului legislativ privind 

organizarea şi funcţionarea domeniului de securitate şi să evalueze modul în care se 

asigură sustenabilitatea domeniului de către actualele instituţii şi organe ale sistemului 

naţional de securitate. Subliniindu-se întârzierea nepermis de mare a adoptării pachetului 

de legi privind securitatea naţională, se evidenţiază şi rolul unor instituţii recent înfiinţate: 

Grupul Interministerial Strategic, Centrul Operaţional de Comandă al Guvernului, Centrul 

Naţional de Conducere a Acţiunilor de Ordine Publică, Centrul Naţional de Securitate 

Cibernetică etc. Ca finalitate articolul propune unele posibile noi tipuri de abordări în 

condiţiile evoluţiei paradigmelor securităţii (poziţia noii administraţii de la Casa Albă 

privind conceptul de securitate globală, ultimele evoluţii politice din Republica Moldova, 

atitudinea Federaţiei Ruse faţă de NATO şi punctual faţă de România etc.). 

Cuvinte-cheie: organizarea şi funcţionarea domeniului de securitate; instituţiile 

sistemului naţional de securitate; noile paradigme de securitate; pachetul de legi privind 

securitatea naţională; viitorul Organizaţiei Tratatului Nord-Atlantic (NATO). 

 

Abstract: This paper is intended as a SWOT analysis of the legal framework 

regarding the organization and functioning of security matters. It assesses the way in which 

the current national security institutions ensure the sustainability of the domain. By 

emphasizing the unacceptably extended delay in adopting the package of laws on national 

security, the role of newly established institutions is also highlighted: Inter-Ministerial 

Strategic Group, Government Operations Command Centre, National Management Centre 

for Public Order Actions, National Cyber Security Centre etc. The paper suggests some 

possible new types of approaches – in the context of evolving paradigms of security (the 

position of the new White House Administration on the concept of global security, the latest 

political developments in Moldova, the attitude of the Russian Federation towards NATO 

and specifically towards Romania etc.). 

                                                 
 Membru asociat al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, prof. titular la Universitatea 

“Hyperion” din Bucureşti, e-mail:bahrin_d@yahoo.com 



  

 

 
34 

Keywords: the organization and functioning of the security domain; the national 

security institutions; new security paradigms; package of laws on national security; the 

future of NATO. 


