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 Obiectul interpelării: Folosirea aviaţiei militare în interes de partid 
     de către ministrul apărării naţionale 
 
 Ministrul apărării naţionale, Gabriel Oprea, a fost prezent sâmbătă, 9 octombrie 
a.c., la Conferinţa de constituire a Organizaţiei judeţene Satu Mare a Uniunii Naţionale 
pentru Progresul României (UNPR), partid în care deţine funcţia de preşedinte executiv. 
Ministrul Gabriel Oprea a fost acompaniat la această conferinţă de alţi lideri naţionali ai 
UNPR, respectiv, de preşedintele Marian Sârbu, preşedintele de onoare Cristian 
Diaconescu şi vicepreşedintele Valeriu Steriu. Conform relatărilor din presa locală, 
ministrul Gabriel Oprea a sosit la Satu Mare vineri, 8 octombrie a.c., cu un avion militar 
AN-26, inscripţionat MApN, care a aterizat pe Aeroportul Satu-Mare la orele 16.23. 
Ministrul Oprea a fost aşteptat la scara avionului de patru autoturisme cu număr indicativ 
al Armatei, deplasându-se cu autoturismul nr. A-114 şi având antemergător un autoturism 
al Poliţiei Militare. Autoturismele au fost aduse la Satu-Mare de la Comandamentul 
Diviziei 4 Infanterie Gemina din Cluj-Napoca.  
 Ministrul apărării naţionale a plecat din Satu-Mare sâmbătă seara, după încheierea 
conferinţei judeţene a UNPR, cu avionul militar cu care venise, care a decolat la orele 
18.23, staţionând pe Aeroportul Satu-Mare din ziua precedentă. Ministrul Oprea a fost 
însoţit în avion de liderii UNPR Marian Sârbu, Cristian Diaconescu şi Valeriu Steriu, 
care nu au nicio tangenţă cu Ministerul Apărării Naţionale.  
 Este evident că ministrul apărării naţionale a folosit un avion, autoturisme şi 
personal aparţinând Ministerului Apărării Naţionale în scopuri politice, respectiv în 
interes de partid. Sâmbătă, după ce în presa locală din Satu-Mare au apărut relatări că 
ministrul apărării naţionale a venit la Conferinţa judeţeană a UNPR cu un avion militar, 
Ministerul Apărării Naţionale a emis un comunicat de presă în care se arăta că ministrul 
Gabriel Oprea a efectuat o vizită la Batalionul 52 Geniu Tisa din Satu-Mare. Vizita la 
acest batalion a fost doar un pretext, fiind scurtă şi formală. Mai mult, potrivit unor surse 
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din batalion, această vizită a avut conotaţii politice, întrucât principalul mesaj transmis 
militarilor prezenţi de către ministrul apărării naţionale a fost nu să aibă încredere în 
promisiunile opoziţiei şi să aibă încredere că actuala guvernare va rezolva problemele 
legate de salarii şi pensii. Totodată, ministrul Oprea le-a solicitat să nu se ralieze 
acţiunilor de protest preconizate de militarii pensionari cu ocazia Zilei Armatei (în data 
de 25 octombrie).  
 Există informaţii că ministrul Gabriel Oprea a folosit aviaţia militară în interes de 
partid şi cu alte ocazii. De exemplu, în cursul lunii septembrie a.c., s-a deplasat cu un 
elicopter militar la Reşiţa, la Conferinţa de constituire a organizaţiei judeţene Caraş 
Severin a UNPR.  
 Domnule prim-ministru, cu câţiva ani în urmă, un ministru al apărării din 
Germania (Rudolf Scharping) a trebuit să demisioneze după ce presa a dezvăluit că a 
folosit un avion militar într-un scop personal. Aşteptăm un asemenea gest de onoare şi 
din partea ministrului Gabriel Oprea. 
 În aşteptarea acestui gest, vă solicit, domnule prim-ministru, să dispuneţi 
verificarea modului în care ministrul Gabriel Oprea foloseşte avioanele, elicopterele, 
autoturismele şi personalul Ministerului Apărării Naţionale în interes de partid şi să-mi 
comunicaţi constatările acestui control, precum şi măsurile de tragere la răspundere 
penală, disciplinară şi materială a persoanelor vinovate. 
 
 
 
Solicit răspuns scris şi oral. 
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