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RAPORT  COMUN
asupra solicitării Preşedintelui României, adresată Parlamentului,
pentru a aproba participarea Armatei României cu 50  militari în

cadrul Comandamentului Forţei Multinaţionale de Menţinere a Păcii
din Kosovo (KFOR) şi Comandamentului Forţei de Stabilizare din
Bosnia -Herţegovina (SFOR), pe toată perioada de desfăşurare a

acţiunilor militare

 Comisiile  pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale
Camerei Deputaţilor şi Senatului, au fost sesizate de către Birourile
Permanente, prin adresele nr.SP 6 din 18 iunie 2002 şi, respectiv, nr. I/575
din 18 iunie 2002, spre a analiza solicitarea din 12 iunie 2002 a
Preşedintelui României, adresată Parlamentului pentru a aproba
participarea Armatei României cu 50  militari (personal de stat major şi
ofiţeri de legătură) în cadrul comandamentelor KFOR şi SFOR, pe toată
perioada de desfăşurare a acţiunilor militare.

 De asemenea, se solicită aprobarea ca plecarea acestor militari la
misiune să se facă în baza ordinului ministrului apărării naţionale, iar
finanţarea participării să fie reglementată prin hotărâre a Guvernului.

Din scrisoarea Preşedintelui României şi din memorandumul
Ministerului Apărării Naţionale, Comisiile au reţinut şi următoarele:

• consecvenţa şi competenţa cu care România şi-a îndeplinit
obligaţiile rezultate din Memorandumul de Înţelegere dintre
Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite evidenţiază o
creştere a interesului şi încrederii faţă de militarii români angajaţi 



în acţiunile Forţei Multinaţionale de Menţinere a Păcii din Kosovo
(KFOR) şi Forţei de Stabilizare din Bosnia - Herţegovina (SFOR);

• în baza  hotărârilor de aprobare ale Parlamentului, Armata
României participă cu 216 militari la misiunea KFOR şi cu 117
militari la misiunea SFOR;

• potrivit Strategiei NATO în Balcani, pe termen mediu, urmează ca
misiunile KFOR şi SFOR să fie reduse, reorganizate şi puse sub o
autoritate de comandă unică;

• la conferinaţa de încadrare a celor două comandamente, conform
mandatului încredinţat, reprezantanţii Ministerului Apărării
Naţionale au negociat asigurarea a 17 funcţii în Comandamentul
Forţei Multinaţionale de Menţinere a Păcii din Kosovo şi 10
funcţii în Comandamentul Forţei de Stabilizare din Bosnia -
Herţegovina, în contextul abordării regionale a situaţiei din aceste
zone, prin reducerea prezenţei NATO, în special a efectivelor
SUA şi participarea mai intensă a statelor europene;

• efectivul de 50 militari supus spre aprobare acoperă funcţiile
negociate şi asigură, totodată, rezerva de personal pentru situaţia
sporirii solicitărilor organismelor internaţionale;

• decizia favorabilă şi în timp util a Parlamentului, va permite
realizarea în bune condiţii a noilor obligaţii internaţionale asumate
de ţara noastră.

Comisiile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale
Camerei Deputaţilor şi Senatului au analizat solicitarea Preşedintelui
României şi au constatat că aceasta respectă prevederile art. 5 alin.1 din
Legea apărării naţionale a României nr.45/1994,  modificat prin Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.13/2000, modificată şi aprobată prin Legea
nr.398 din 10.07.2001. 

Cu majoritate de voturi pentru, Comisiile au avizat favorabil
solicitarea Preşedintelui României şi au hotărât să supună spre dezbatere şi
adoptare Plenului Parlamentului proiectul de hotărâre anexat.
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