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RAPORT COMUN 
cu privire la solicitarea Preşedintelui României 
pentru participarea României la Forţa viitoare 
din Republica Bosnia - Herţegovina, începând 

cu data de 21 iunie 1998 şi până la 30 iunie 1999. 
 
 Comisiile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului, sesizate de către Birourile Permanente cu 
adresele nr. 376 din 16 iunie 1998 şi  nr.160 din 17 iunie 1998, în vederea 
examinării solicitării Preşedintelui României, adresată Parlamentului, pentru 
aprobarea participării României la Forţa viitoare din Republica Bosnia - 
Herţegovina, începând din data de 21 iunie1998 şi până la 30 iunie 1999, cu 
următoarele forţe şi mijloace: 
  - Batalion de geniu    - 166 militari; 
  - Detaşament de transport CL   -   10 militari; 
  - Ofiţeri în compartimentele  
     civili - militari (CIMIC)   -      3 militari; 
  - Pluton de poliţie militară   -    21 militari; 
  - Personal de stat major    -      5 militari; 
  - 2 aeronave de transport C-130 HERCULES - în varianta  
    ofertei de ieşiri avion, ore de zbor, la chemare. 
 În scrisoare se precizează că pentru finanţarea acestei misiuni 
Ministerul Finanţelor şi Ministerul Apărării Naţionale vor prezenta 
Guvernului un proiect de hotărâre. 
 Comisiile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului, întrunite în şedinţă comună în ziua de 17 
iunie 1998, examinând scrisoarea Preşedintelui României  constată că 
solicitarea s-a făcut în temeiul articolului 5 din Legea apărării naţionale a 
României nr.45/1994. 
  Din scrisoare rezultă că solicitarea Preşedintelui României s-a făcut 
în urma negocierilor purtate la Conferinţa de Generare a Forţei pentru Faza 
următoare a SFOR, unde Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din 
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Europa  (SHAPE) a solicitat României, să participe, în continuare, la 
misiunea din Republica Bosnia - Herţegovina. 
 Această acţiune se înscrie în eforturile constante ale României pentru 
integrarea în structurile europene şi euro-atlantice şi face dovada voinţei 
politice şi a capacităţii militare a statului nostru de a contribui la menţinerea 
stabilităţii şi păcii în Balcani şi la întărirea colaborării în plan militar cu 
NATO şi O.N.U. 
 În baza celor constatate, Comisiile au avizat favorabil solicitarea 
Preşedintelui României şi au hotîrât, cu......voturi pentru,....contra  şi .... 
abţineri, să fie supusă spre aprobare Plenului celor două Camere ale 
Parlamentului. 
 În acest scop  s-a întocmit proiectul de Hotărâre, alăturat. 
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