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RAPORT  COMUN
asupra solicitării Preşedintelui, adresată celor două Camere ale

Parlamentului, pentru a aproba suplimentarea  participării României în
cadrul Operaţiei “FINGAL”  din Afganistan

 Comisiile  pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale Camerei
Deputaţilor şi Senatului, cu adresele S.P. nr.3 din 6 martie 2002 şi, respectiv BP nr.289
din 7 martie 2002, au fost sesizate spre a analiza solicitarea Preşedintelui României
adresată Parlamentului, pentru a aproba suplimentarea participării României în cadrul
Operaţiunii “FINGAL” din Afganistan cu 10 ofiţeri de stat major din Ministerul
Apărării Naţionale, care să îşi desfăşoare activitatea la Comandamentul Forţei
Internaţionale pentru Asistenţa de Securitate din Afganistan. Finanţarea misiunii se va
realiza prin hotărâre a Guvernului României.

Din Scrisoarea Preşedintelui României şi din Memorandumul Ministerului
Apărării Naţionale nr. M 611/14.02.2002, Comisiile au reţinut următoarele:

- în conformitate cu aprobarea Parlamentului României, ţara noastră participă cu
forţe şi mijloace la Operaţiunea “FINGAL”, aflată sub comanda Marii
Britanii, în cadrul Forţei Internaţionale pentru asistenţă de Securitate în
Afganistan;

- Comandamentul Permanent Întrunit al Operaţiei “FINGAL” a solicitat
recent, prin ofiţerul de legătură dislocat la acest comandament, sporirea
contribuţiei României la Forţa Internaţională pentru Asistenţă de Securitate în
Afganistan, cu un număr de 10 ofiţeri de stat major, aceştia urmând a fi
desfăşuraţi în teatrul de operaţii în viitorul apropiat;



- rezolvarea favorabilă a cererii ar spori considerabil credibilitatea României în
faţa responsabililor NATO şi ar constitui, totodată, atât o certificare a
statutului ţării noastre de furnizor de securitate, cât şi un argument în plus
pentru susţinerea candidaturii de accedere în această structură.

În cadrul analizei, Comisiile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au constatat că solicitarea Preşedintelui României
respectă prevederile art.5 alin. 1 din Legea apărării naţionale a României nr.45/1994,
modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.13/2000, aprobată şi modificată
prin Legea nr.398 din 10 iulie 2001.

În şedinţele din ............. martie 2002, cu unanimitate de voturi pentru, Comisiile
au avizat favorabil solicitarea Preşedintelui României şi au hotărât să supună spre
dezbatere şi aprobare Plenului Camerei Deputaţilor proiectul de hotărâre anexat.

            PREŞEDINTE,                                            PREŞEDINTE,

     RĂZVAN  IONESCU                                SERGIU NICOLAESCU


