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 1. Cu adresa nr. 111 BP din 11.02.2016, Comisiile pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, 
au fost sesizate pentru analiză şi întocmirea unui raport comun asupra 
solicitării Preşedintelui României pentru aprobarea participării Armatei 
României, în anul 2016, exclusiv pe teritoriul Republicii Irak, la activităţi 
de instruire a forţelor de securitate irakiene în cadrul Coaliţiei 
Internaţionale anti – ISIL/Daesh, condusă de Statele Unite ale Americii.
 2. Întrunite în şedinţă comună pe data de 15 februarie a.c., cele 
două Comisii au analizat conţinutul Scrisorii Preşedintelui, precum şi 
motivarea acestei solicitări, reţinând următoarele:  

- în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 
121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în 
afara teritoriului statului român, Preşedintele României solicită aprobarea 
Parlamentului, în situaţia în care trimiterea forţelor armate în afara 
teritoriului statului român în misiunile şi operaţiile prevăzute la art. 2 alin. 
(1) din lege nu se face în baza unui tratat internaţional la care România 
este parte, precum şi în situaţia în care trimiterea se face la solicitarea 
unui stat în vederea desfăşurării unei misiuni sau operaţii neprevăzute la 
acelaşi articol.  



- în situaţia de faţă, în anul 2014, la solicitarea Guvernului irakian, 
s-a înfiinţat Coaliţia Internaţională anti – ISIL/Daesh, condusă de Statele 
Unite ale Americii, în baza art. 51 din Carta ONU, având drept obiectiv 
principal combaterea grupării teroriste Statul Islamic (ISIL).  

- în cadru reuniunilor miniştrilor statelor aliate dar şi pe parcursul 
unor întrevederi bilaterale, Statele Unite au făcut apel direct la toţi aliaţii 
pentru sporirea contribuţiilor la eforturile Coaliţiei.  

- România s-a angajat să asigure o prezenţă constantă în cadrul 
misiunilor şi operaţiilor desfăşurate sub egida organizaţiilor internaţionale 
şi să îşi păstreze statutul de furnizor de securitate.  

În considerarea acestor aspecte şi a prevederilor Legii nr. 121/2011 
privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara 
teritoriului statului român, membrii celor două comisii au decis că în 
speţă sunt aplicabile prevederile art. 7 alin. (2) din acest act normativ.  
  3. La dezbateri au fost prezenţi, din partea Administraţiei 
Prezidenţiale domnul gl. Ion Oprişor – consilier prezidenţial, şeful 
Departamentului Securităţii Naţionale şi domnul gl. Mihai Şomordolea, 
secretarul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării iar din partea  
Ministerului Apărării Naţionale domnul Valeriu Nicuţ, secretar de stat 
pentru politica de apărare şi planificare.   

4. În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi pentru, membrii 
celor două Comisii propun Plenului reunit al Camerei Deputaţilor şi 
Senatului prezentul raport de admitere asupra Scrisorii Preşedintelui 
României prin care solicită aprobarea participării Armatei României, în 
anul 2016, exclusiv pe teritoriul Republicii Irak, la activităţi de instruire a 
forţelor de securitate irakiene în cadrul Coaliţiei Internaţionale anti – 
ISIL/Daesh, condusă de Statele Unite ale Americii, cu un efectiv total de 
până la 50 de militari, cuprinzând instructori, personal de stat major şi de 
sprijin din domeniile: forţe speciale, informaţii militare şi forţe terestre.  

Anexăm prezentului raport comun proiectul de Hotărâre a 
Parlamentului privind participarea Armatei României, în anul 2016, 
exclusiv pe teritoriul Republicii Irak, la activităţi de instruire a 
forţelor de securitate irakiene în cadrul Coaliţiei Internaţionale anti 
– ISIL/Daesh, condusă de Statele Unite ale Americii.  
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H O T Ă R Â R E 
privind participarea Armatei României, în anul 2016, exclusiv pe 

teritoriul Republicii Irak, la activităţi de instruire a forţelor de 
securitate irakiene în cadrul Coaliţiei Internaţionale anti – 

ISIL/Daesh, condusă de Statele Unite ale Americii 
   
 
 
 Având în vedere solicitarea Preşedintelui României, adresată celor 
două Camere ale Parlamentului, pentru a aproba participarea Armatei 
României, în anul 2016, exclusiv pe teritoriul Republicii Irak, la activităţi 
de instruire a forţelor de securitate irakiene, în cadrul Coaliţiei 
Internaţionale anti – ISIL/Daesh, condusă de Statele Unite ale Americii,  
 în temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) din Legea nr. 121/2011 
privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara 
teritoriului statului român şi ale art. 13     pct. 30 din Regulamentul 
activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat,  
  
 
 
 Parlamentul României adoptă prezenta  h o t ă r â r e. 
 
 
 Art. 1. – Se aprobă participarea Armatei României, în anul 2016, 
exclusiv pe teritoriul Republicii Irak, la activităţi de instruire a forţelor de 
securitate irakiene în cadrul Coaliţiei Internaţionale anti – ISIL/Daesh, 
condusă de Statele Unite ale Americii, denumită în continuare Coaliţie, 
cu un efectiv total de până la 50 de militari, cuprinzând instructori, 
personal de stat major şi de sprijin din domeniile: forţe speciale, 
informaţii militare şi forţe terestre.  
 Art.2. – Ministerul Apărării Naţionale încheie memorandumuri de 
înţelegere cu partenerul american şi cu alte state membre ale Coaliţiei, în 



vederea asigurării sprijinului necesar contingentului român în teatrul de 
operaţii.  
 Art.3. – Fondurile financiare necesare participării forţelor şi 
mijloacelor Armatei României la această operaţie se asigură prin 
suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale pentru anul 
2016. 
  
 Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat în 
şedinţa comună din 15 februarie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 
alin. (2) din Constituţia României, republicată.  
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