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RAPORT  COMUN 
asupra solicitarii Presedintelui României, adresata Parlamentului, 
pentru aprobarea participarii României la Coalitia antiirakiana, în 
eventualitatea declansarii operatiunilor militare în zona de criza, 

precum si pentru împuternicirea Guvernului de a reglementa  
prin hotarâri proprii activitatile de pregatire, finantare si de angajare a 

fortelor si mijloacelor ce vor participa la misiune  
   
  Comisiile  pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala ale Camerei 
Deputatilor si Senatului, cu adresele S.P. nr.2    si, respectiv BP nr. I/ din  ... 02.2003, 
au fost sesizate spre a analiza solicitarea Presedintelui României adresata Parlamentului 
pentru a aproba participarea României la Coalitia antiirakiana, în eventualitatea 
declansarii operatiunilor militare în zona de criza, precum si pentru împuternicirea 
Guvernului de a reglementa prin hotarâri proprii activitatile de pregatire, finantare si de 
angajare a fortelor si mijloacelor ce vor participa la misiune. 
 Comisiile au luat cunostinta de solicitarea Statelor Unite ale Americii, adresata 
României prin intermediul ambasadei americane la Bucuresti, precum si de faptul ca 
cererea a fost analizata si acceptata în cadrul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii.  
 Din scrisoare rezulta ca se solicita Parlamentului, în cazul unei actiuni militare 
asupra Irakului,  aprobarea utilizarii spatiului aerian al României si a infrastructurilor 
necesare, precum si angajarea unor subunitati românesti de decontaminare nucleara, 
chimica si biologica, de politie militara , de geniu si de asistenta medicala, astfel: 

- 4 ofiteri de stat major, încadrati în Comandamentul Coalitiei; 
- o companie de aparare NBC, alcatuita din 70 de militari; 
- un pluton de politie militara, alcatuit din 25 de militari; 



 
 
- un detasament medical, compus din 30 de cadre; 
- un detasament de geniu, alcatuit din 149 de militari. 

 Totodata, Comisiile au luat cunostinta de solicitarea privind împuternicirea 
Guvernului României de a reglementa prin hotarâri proprii activitatile de pregatire, 
finantare si de angajare a fortelor si mijloacelor ce vor participa la misiune. 

La formularea cererii s-a avut în vedere dinamica desfasurarii activitatii 
organismelor decizionale din cadrul Coalitiei, ceea ce impune o solutionare cât mai grabnica 
a aspectelor supuse atentiei Parlamentului. 
 Comisiile pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala ale Camerei 
Deputatilor si Senatului, în sedinta comuna din ... februarie 2003, au analizat solicitarea 
Presedintelui României constatând  realitatea elementelor care fundamenteaza aceasta 
cerere, adresata în temeiul prevederilor art. 5 alin.1 din Legea apararii nationale a 
României nr.45/1994, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr.13/2000, aprobata prin Legea nr.398/2001 si, cu unanimitate de voturi 
pentru, avizeaza favorabil solicitarea Presedintelui României si supun spre dezbatere si 
adoptare Plenului Parlamentului proiectul de hotarâre anexat. 
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