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RAPORT  COMUN 
asupra solicitarilor  Presedintelui României, adresate Parlamentului, 

pentru aprobarea suplimentarii participarii României  cu efective 
militare în Afghanistan 

   
  Comisiile  pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala ale 
Camerei Deputatilor si Senatului, cu adresele nr. SP–1 si BP nr. 222 din 26 
februarie 2004, au fost sesizate spre a analiza solicitarile Presedintelui 
României, adresate  Parlamentului  prin scrisoarea  din 25 februarie  2004,  
pentru a aproba: 

- suplimentarea participarii României în Afghanistan, cu un 
detasament special de informatii militare, la misiunea Fortei 
Internationale pentru Asistenta de Securitate, precum si 

- participarea României cu efective militare în Afghanis tan, la 
Proiectul „Echipe pentru Reconstructia Provinciilor”, condus 
de Germania. 

 
I. Referitor la suplimentarea participarii României în 

Afghanistan, cu un detasament special de informatii militare, la 
misiunea Fortei Internationale pentru Asistenta de Securitate (ISAF) , 
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din scrisoarea Presedintelui, precum si din memorandumul nr. M. 
155/20.01.2004  al Ministerului Apararii Nationale  rezulta  ca, în urma 
solicitarii adresate tarilor membre si invitate, de catre Secretarul General al 
NATO, de a contribui cu elicoptere de transport sau cu elemente de 
cercetare/informatii la forta internationala din Afghanistan, România si-a 
prezentat oferta de a participa la misiunea acestei forte cu un detasament 
special de informatii militare alcatuit din 30 de militari, structurat astfel: 

 - 3 grupuri de informatii – HUMINT; 
 - 2 grupuri de contrainformatii ; 
 - o structura de analiza.  
Aceasta propunere a fost apreciata si acceptata de Comandamentul 

Suprem al Puterilor Aliate din Europa.  
Detasamentul special va fi dotat cu armamentul individual, munitia 

aferenta, tehnica militara si materialele necesare îndeplinirii misiunii si va 
actiona sub controlul operational al comandamentului misiunii ISAF, prin 
transfer de autoritate, în conformitate cu politicile, directivele si 
procedurile NATO privind activitatea de informatii si de contrainformatii. 

 
II. A doua   solicitare    a   Presedintelui   României      se   refera   la  

participarea cu efective militare în  Afghanistan, la Proiectul „Echipe 
pentru Reconstructia Provinciilor” . Din scrisoare si din memorandumul 
nr. M. 308/30.01.2004 al Ministerului Apararii Nationale rezulta  faptul ca 
la Conferinta de planificare a tarilor contributoare la acest proiect, 
desfasurata în Germania, în luna noiembrie 2003, prin Reprezentanta 
militara a Statului Major General la NATO si UE, României i s-a solicitat 
sa sprijine cu efective aceasta actiune. În acord cu partea germana, tara 
noastra si-a oferit sprijinul prin noua specialisti militari în domeniile  
logistica,  geniu si medical, astfel: 

- o echipa logistica, formata din 2 ofiteri si un subofiter; 
- o echipa EOD (geniu), formata din 2 ofiteri si un subofiter; 
- un medic si 2 asistenti medicali/sanitari. 
Scopul declarat al actiunii condusa de Germania în provincia Konduz 

este cresterea încrederii si securitatii în zona, sprijinirea Autoritatii 
Afghane de Tranzitie în asigurarea unui climat stabil, prin sustinerea 
activitatilor de dezvoltare economica, instruirea fortelor de politie afghane 
si contributia la pregatirea Armatei Nationale Afghane. Din documentele 
mentionate mai sus, rezulta ca Germania este decisa sa sustina aceasta 
misiune pe o perioada de 5 ani. 
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Se  solicita, de  asemenea,   ca   finantarea  pregatirii   si    participarii 

personalului si tehnicii specifice la aceste misiuni sa fie reglementata prin 
hotarâre a Guvernului. 

 
 În cadrul dezbaterilor, Comisiile au avut în vedere aprecierea 
exprimata de Presedinte,  potrivit careia,  sporirea contributiei României cu 
efective va contribui la procesul de stabilizare interna si de asigurare a 
controlului în aceasta tara, ca si la dezvoltarea ulterioara a relatiilor noastre 
cu statele Aliantei Nord - Atlantice. De asemenea, membrii Comisiilor au 
avut în vedere situatia actuala de securitate din Afghanistan, precum si 
recentele atentate la adresa fortelor coalitiei iternationale, inclusiv la 
adresa fortelor românesti.  
 
 Comisiile pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala ale 
Camerei Deputatilor si Senatului au analizat solicitarile  din scrisoarea 
Presedintelui României si constatând  justetea considerentelor care le 
fundamenteaza, precum si temeinicia invocarii prevederilor art. 5 alin.1 
din Legea apararii nationale a României nr. 45/1994, modificat prin 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.13/2000, aprobata si modificata prin 
Legea nr.398/2001, cu majoritate de voturi pentru, au avizat favorabil 
aceste solicitari si supun spre dezbatere si adoptare Plenului Parlamentului 
proiectul de hotarâre anexat. 
 
 
 
 
            PRESEDINTE, 
 
         Razvan  IONESCU                                Sergiu  NICOLAESCU 
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H O T A R Â R E 

privind suplimentarea participarii României  cu efective 
militare în Afghanistan  

   
 Având în vedere solicitarile Presedintelui României, adresate 
celor doua Camere ale Parlamentului, pentru a aproba 
suplimentarea participarii României  cu efective militare în 
Afghanistan, 

în temeiul prevederilor art. 5 alin. 1 din Legea apararii 
nationale a României nr. 45/1994, modificat prin Ordonanta de 
urgenta a Guvernului nr. 13/2000, aprobata si modificata prin 
Legea nr. 398/2001, si ale art.1 pct. 27 din Regulamentul sedintelor 
comune ale Camerei Deputatilor si Senatului, 
  
 Parlamentul României adopta prezenta  h o t a r â r e. 
 
 Art. 1. –  Se aproba suplimentarea participarii României  la 
misiunea Fortei Internationale pentru Asistenta de Securitate în 
Afghanistan, cu un detasament special de informatii militare din 
Ministerul Apararii Nationale, alcatuit din  30 de militari, astfel: 

- 3 grupuri de informatii – HUMINT; 
- 2 grupuri de contrainformatii; 
- o structura de analiza.  

 



Art. 2.  Se    aproba     participarea    României   la   Proiectul 
„Echipe pentru Reconstructia Provinciilor” în  Afghanistan, cu 
noua specialisti din Ministerul Apararii Nationale, în domeniile  
logistica,  geniu si medical, astfel: 

- o echipa logistica, formata din 2 ofiteri si un subofiter; 
- o echipa EOD, formata din 2 ofiteri si un subofiter; 
- un medic si 2 asistenti medicali/sanitari. 
 
Art. 3.  Finantarea pregatirii si participarii personalului si 

tehnicii specifice la aceaste misiuni va fi reglementata     prin 
hotarâre a Guvernului României. 
 
 
 Aceasta hotarâre a fost adoptata de Camera Deputatilor si 
Senat în sedinta comuna din ... martie 2004, cu respectarea 
prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constitutia României. 
  
  
   
 
 

    PRESEDINTELE    PRESEDINTELE 
    CAMEREI  DEPUTATILOR       SENATULUI 
 
      Valer Dorneanu                     Nicolae Vacaroiu 
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