Scris de newsreporter pe 09 ianuarie 2019, 10:29

Ministrul Apararii, DEZVALUIRI EXPLOZIVE
despre negocierile cu Iohannis:
Ministrul Apararii, Gabriel Les, spune ca prelungirea mandatului generalului
Nicolae Ciuca la sefia Statului Major al Apararii reprezinta un semnal negativ
la adresa elitei militare pentru ca insinueaza existenta unei „crize de leadership”
si relateaza ca a trimis CSAT-ului cu 10 zile inainte documentele care intrau
pe ordinea de zi si a vrut sa discute direct cu Klaus Iohannis, relateaza
stiripesurse.ro.
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Contextul:Initierea unei proceduri de contestare in contencios administrativ a
decretului de prelungire a mandatului generalului Nicolae Ciuca la sefia Statului
Major al Apararii se afla in lucru la MApN, potrivit unor surse oficiale. Presedintele
Klaus Iohannis a anuntat pe 28 decembrie anul trecut, dupa sedinta Consiliului
Suprem de Aparare a Tarii, ca a semnat un decret prin care ii prelungeste mandatul
generalului Nicolae Ciuca la conducerea Statului Major al Apararii, el precizand ca
propunerea facuta de ministrul Apararii, Gabriel Les, nu a fost aprobata. in aceeasi
zi, premierul Viorica Dancila a declarat ca presedintele Klaus Iohannis nu are
atributia de a prelungi mandatul sefului Statului Major al Apararii, sustinand ca
decretul anuntat de seful statului nu respecta conditiile de legalitate si creeaza
premisele unui conflict juridic de natura constitutionala

„Odata cu preluarea functiei de ministru al Apararii in a doua jumatate a lunii noiembrie 2018, am
luat act de faptul ca mandatul actualei conduceri SMAp se apropie de final, astfel ca trebuia
identificata cea mai buna solutie intr-un interval de timp foarte scurt. Prelungirea mandatului ar fi
reprezentat un semnal negativ la adresa elitei militare, intrucat ar insinua existenta unei crize de
leadership. Resursa umana este cel mai important atu al Ministerului Apararii Nationale, iar in
calitate de ministru resping orice ingerinta politica de natura sa afecteze aceste valori ale Armatei.
Astfel, ma vad nevoit sa revin cu cateva precizari punctuale, intrucat s-a incercat vehicularea
unor argumente si informatii false in spatiul public, chiar si din partea unor jurnalisti cu prezumtiva
reputatie in domeniu.
Din perspectiva legala, s-a speculat asupra faptului ca ministrul Apararii nu a respectat conditia
ce prevede ca propunerea trebuie sa vina din randul sefilor categoriilor de forta, sau de loctiitor
SMAp. Doresc sa clarific pe aceasta cale, inca o data, ca eu nu am mers la Cotroceni cu o
propunere in plic. in realitate, am solicitat CSAT avizul pentru a numi un general al armatei
romane cu recunoastere internationala in pozitia de sef al Statului Major al Fortelor Terestre,
urmand ulterior sa emit ordinul de ministru aferent. Numai dupa aceste etape preliminare
propunerea putea fi inaintata catre presedinte spre emiterea decretului de numire, aceasta fiind
pasul procedural final. Presedintele a respins in mod reflex, fara argumente, solicitarea initiala
(care este in fapt apanajul ministrului), anuland intregul esafodaj pe care se intemeia procedura
legala de numire. Teza conform careia am mers la Cotroceni pentru a solicita emiterea unui
decret de numire (sau a mai multora) pentru o persoana neeligibila este profund neadevarata.
Lipsa dialogului a fost cea de-a doua linie de argumentare prin care s-a incercat culpabilizarea
celor implicati in procedura. Va pot spune, ca am avut numeroase initiative de a dialoga pe
aceasta tema cu Palatul Cotroceni. Desi este de notorietate tensiunea care exista intre guvern si
presedintie, am facut tot posibilul pentru a evita o stare de ostilitate, si subsecvent un blocaj. Eu
inteleg rolul ministrului Apararii ca fiind un personaj discret, dar activ, care nu face din Armata o
tribuna de la care sa-si optimizeze scorul electoral.
Concret, l-am contactat direct, si din timp, pe presedinte pentru a discuta deschis, spre a avea
perspectiva domniei sale asupra problemei, insa reactia a venit prompt: “Presedintele este
Ocupat!”.
Privind retrospectiv este limpede ca s-a incercat o ambuscada, care sa genereze profit in plan
mediatic, electoral, insa din fericire am la dispozitie caile legale pentru a readuce lucrurile in
matca lor legala.
Imi asum totusi vina de a fi mizat pe faptul ca presedintele nu-si va permite sa abordeze
domeniul apararii si securitatii in cheie pur electorala.
Cu privire la decretul de prelungire a mandatului de sef SMAp (pe perioada maxima de un an)
emis de presedinte, situatia din punct de vedere juridic este fara echivoc. in mod absolut simetric,
propunerea de prelungire se supune aceleiasi proceduri ca si cea de numire. Avem un singur
precedent in acest sens, respectiv decretul 882 din septembrie 2010, unde veti regasi explicit
sintagma in fundamentarea emiterii decretului: “Avand in vedere propunerea ministrului apararii
nationale si avizul prim-ministrului”. Cred ca este absolut evident ca rolul CSAT in aceasta
procedura a fost la randu-i viciat, presedintele facand informarea exclusiv la televizor si nu in
cadrul sedintei Consiliului asa cum o cere legea si regulamentele de functionare.

Mai mult decat atat, am trimis toate documentele care intrau pe ordinea de zi cu 10 zile inainte,
astfel ca daca ar fi existat un minimal deziderat pentru solutionarea problemei, Presedintele, sau
consilierii domniei sale (cu care a existat dialog) ar fi putut emite obiectii, ori cereri de clarificare,
in timp util.
Cu atit mai ambigua este situatia din perspectiva Ministerului Apararii cu cat institutia noastra are
un cadru militar cu grad de general delegat la Cotroceni, pe functia de secretar CSAT, care are
explicit rolul de a verifica conformitatea procedurii si documentelor ce intra pe ordinea de zi.
inteleg ca domnia sa nu si-a facut datoria, pentru ca nu a semnalat niciuna dintre asa-zisele
probleme de legalitate invocate de presedinte. Ori, aceste probleme in fapt nu exista, iar
presedintele a tratat situatia exclusiv politic, in detrimentul celor mai elementare norme juridice”, a
scris pe Facebook ministrul Apararii, Gabriel Les.
ADRESA: http://crct.ro/ntQf

