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RAPORT COMUN
asupra solicitării, adresate Parlamentului, pentru aprobarea
constituirii şi găzduirii pe teritoriul statului român a modulului
NATO al sistemului de comunicaţii şi informatic dislocabil – DCM
„E” NATO al Batalionului II din cadrul Agenţiei pentru servicii
ale sistemelor de comunicaţii şi informatice
Comisiile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au fost sesizate spre a analiza
solicitarea domnului prim-ministru Emil Boc, adresată Parlamentului
prin scrisoarea nr. 5/EB/32 din 30 martie 2010, pentru a aproba
constituirea şi găzduirea pe teritoriul statului român a modulului
NATO al sistemului de comunicaţii şi informatic dislocabil – DCM
„E” NATO al Batalionului II din cadrul Agenţiei pentru servicii ale
sistemelor de comunicaţii şi informatice.
Din analiza scrisorii şi a argumentelor favorabile prezentate de
Ministerul Apărării Naţionale, Comisiile au reţinut, în sinteză,
următoarele:
- găzduirea pe teritoriul naţional a acestei subunităţi este în
concordanţă cu orientările politice recent aprobate de Consiliul Nord
Atlantic, care cuprind şi referiri la cerinţele de comandă şi control
pentru Forţa de răspuns NATO, precum şi pentru forţele şi
capabilităţile dislocabile, şi a fost avizată de Consiliul Suprem de
Apărare a Ţării, prin Hotărârea nr. S-93 din 10 septembrie 2009;
- modulul “E” face parte din structura Batalionului II
Transmisiuni, al cărui comandament este dispus în Italia, va fi încadrat
în cea mai mare parte cu personal român şi va avea ca misiune
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principală extinderea serviciilor de comunicaţii şi informatice în
sprijinul comandamentelor NATO ale forţelor întrunite desfăşurate,
folosind mijloace de legătură prin satelit;
- costurile participării la operaţii şi exerciţii, ale achiziţionării
echipamentului necesar îndeplinirii misiunilor, precum şi cele de
operare şi mentenanţă se suportă din fondurile comune ale Alianţei,
prevăzute în bugetul militar NATO şi în Programul NATO de
Investiţii în Securitate;
- personalul care va lucra în această subunitate va fi format din
aproximativ 56 de ofiţeri, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi voluntari, care
se încadrează în plafonul de funcţii autorizate în statul de organizare la
pace, nefiind necesară o suplimentare de personal;
- costurile de personal, inclusiv diurnele pentru perioadele în care
se execută misiuni în afara teritoriului naţional, vor fi asigurate de
România şi suportate din bugetele anuale aprobate pentru Ministerul
Apărării Naţionale;
- subunitatea va fi introdusă anual în solicitările Ministerului
Apărării Naţionale, ce vor fi adresate Consiliului Suprem de Apărare a
Ţării în temeiul art. 4 din Legea nr. 42/2004, privind participarea
forţelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român, pentru
aprobarea dislocării şi menţinerii în aşteptare;
- responsabilităţile părţilor, modul de exercitare de către România a
rolului de stat primitor şi a prerogativelor de comandă asupra
personalului subunităţii, precum şi instruirea, participarea la operaţii şi
la alte activităţi, vor fi stabilite în baza unui memorandum de
înţelegere ce se va încheia, după aprobarea Parlamentului, între
Ministerul Apărării Naţionale şi autorităţile militare desemnate de
NATO.
În şedinţa comună din 4 mai 2010, Comisiile au constatat
temeinicia invocării prevederilor art. 3 din Legea nr. 291/2007 şi, cu
unanimitate de voturi, au hotărât să supună spre dezbatere şi adoptare
plenului Parlamentului proiectul de hotărâre anexat.

PREŞEDINTE,
Costică CANACHEU

PREŞEDINTE,
Teodor MELEŞCANU
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