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RAPORT COMUN 
privind solicitarea Preşedintelui României pentru aprobarea 

participării României la  Grupul Internaţional de Poliţie 
( I.P.T.F.) din Bosnia - Herţegovina şi la aranjamentele  

" stand - by"/ O.N.U. 
 

 Comisiile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului au fost sesizate în fond de către Birourile  
Permanente prin adresele nr.S.P. 12 din 4 iunie 199 şi nr.148 din 9 iunie1998 
în vederea examinării  şi avizării solicitării  Preşedintelui României  pentru 
aprobarea de către Parlament a participării României la Grupul Internaţional 
de Poliţie ( I.P.T.F.) din Bosnia - Herţegovina cu 10 poliţişti, pe o durată de 
un an, începând cu data de 11 iunie 1998 şi cu încă 50 poliţişti la 
aranjamentele  "stand - by"/ ONU, conform solicitărilor Organizaţiei 
Naţiunilor Unite. 
 
 Costurile integrale  pentru participarea  la Grupul Internaţional de 
Poliţie (I.P.T.F.) din Bosnia - Herţegovina urmează a fi suportate de  
Organizaţia Naţiunilor Unite. 
  
 Solicitarea Preşedintelui României s -a făcut în temeiul art.501 din 
Legea nr. 26/1994 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu 
modificările ulterioare. 
 
 Comisiile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului, întrunite în şedinţă comună în ziua de 9 
iunie 1998, au analizat solicitarea Preşedintelui României şi au constatat că 
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aceasta s-a făcut în baza dispoziţiilor art.501 din Legea nr.26/1994 privind 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române,  cu modificările ulterioare. 
 Cu  10 voturi pentru, 4 contra şi 3 abţineri, Comisiile au hotărât să 
supună spre dezbatere şi aprobare solicitarea Preşedintelui României, în 
şedinţă comună a celor două Camere. 
 Pe baza dezbaterilor, Comisiile au întocmit proiectul de Hotărâre, 
anexat, pentru a fi supus spre adoptare Parlamentului României. 
 
 Comisiile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului  constată însă că solicitările adresate 
Parlamentului României pentru aprobarea participării forţelor armate  la 
activităţi în afara teritoriului naţional se transmit cu întârziere, fapt ce duce  
la întâmpinarea unor greutăţi  în analiza datelor  necesare fundamentării  
propunerilor pe care Comisiile  le înaintează  Parlamentului. 
 Ca urmare, Comisiile au hotărât să solicite ca, pe viitor, Consiliul 
Suprem de Apărare a Ţării şi ministerele interesate să prezinte în  timp util 
documentaţia necesară elaborării proiectelor de raport şi de hotărâre.. 
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         deputat       senator 
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