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RAPORT  COMUN 

asupra solicitării Preşedintelui României, adresată 
Parlamentului, pentru a aproba participarea cu personal şi 

tehnică specifică din Ministerul Apărării Naţionale la 
punerea în practică a conceptului ECHIPE PENTRU 

RECONSTRUCŢIA PROVINCIILOR  din Afghanistan  
   
  Comisiile  pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au fost sesizate de 
către Birourile Permanente spre a analiza solicitarea, din 1 
aprilie 2003 a Preşedintelui României, adresată Parlamentului 
pentru aprobarea participării României cu personal şi tehnică 
specifică, din Ministerul Apărării Naţionale, la punerea în 
practică a conceptului ECHIPE PENTRU RECONSTRUCŢIA 
PROVINCIILOR  din Afghanistan. 

Din analiza scrisorii Preşedintelui şi a memorandumului 
iniţiat de Ministerul Apărării Naţionale, Comisiile au reţinut 
următoarele: 
• Obiectul solicitării  este supunerea spre aprobare de către 

Parlament a participării României la punerea în practică a 
conceptului ECHIPE PENTRU RECONSTRUCŢIA 
PROVINCIILOR din Afghanistan, cu 6 ofiţeri specialişti în 
domeniul civil-militar şi 10 specialişti în construcţii – civili şi 
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militari, cu tehnica specifică din Ministerul Apărării 
Naţionale; 

• conceptul mai sus menţionat a fost aprobat de 
Comandamentul Central American pentru coordonarea 
acţiunilor militare în cadrul Coaliţiei Internaţionale de 
Combatere a Terorismului şi prevede constituirea unei 
structuri predominant militare, în scopul stimulării şi 
coordonării activităţii organizaţiilor care participă la procesul 
de reconstrucţie a Afghanistanului; 

• în cursul dezbaterilor, Comisiile au avut în vedere faptul că 
statele din cadrul Coaliţiei urmează să participe la punerea în 
practică a conceptului cu personal, resurse materiale şi 
financiare, precum şi faptul că cererea părţii americane, 
adresată ţării noastre, a fost analizată şi a primit un răspuns 
favorabil. 
Totodată, se solicită ca finanţarea pregătirii şi participării 

personalului şi tehnicii specifice la misiune să fie reglementată 
prin hotărâre a Guvernului României. 

Comisiile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, în urma 
discuţiilor purtate asupra solicitării Preşedintelui României,  au 
constatat că aceasta respectă prevederile art. 5 alin.1 din Legea 
apărării naţionale a României nr. 45/1994,  modificat prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.13/2000, modificată şi 
aprobată prin Legea nr. 398/2001 şi au hotărât, cu unanimitate 
de voturi pentru, să supună spre dezbatere şi adoptare Plenului 
Parlamentului proiectul de hotărâre anexat. 
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