PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea participării României la
Grupul Internaţional de Poliţie (I.P.T.F.)
din Bosnia - Herţegovina şi la aranjamentele
"stand - by"/ ONU.
Având în vedere solicitarea Preşedintelui României, adresată celor
două Camere ale Parlamentului, pentru a aproba participarea României la
constituirea unor forţe internaţionale de poliţie, care să acţioneze sub
mandat internaţional la operaţiuni de menţinere a păcii.
În temeiul art.501 din Legea nr.26/1994 privind organizarea şi
funcţionarea Poliţiei Române, cu completările ulterioare şi al art. 1 punctul
27 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi
Senatului,
Parlamentul României adoptă prezenta h o t ă r â r e
Art.1 (1) Se aprobă participarea României la Grupul Internaţional de
Poliţie ( I.P.T.F.) din Bosnia - Herţegovina cu 10 poliţişti, pe o durată de un
an, începând cu 11 iunie 1998, care să acţioneze sub mandat internaţional
la misiuni de instruire,asistenţă şi cooperare în domeniile specifice şi pentru
acţiuni umanitare.
(2) Costurile integrale pentru participarea la Grupul
Internaţional de Poliţie ( I.P.T.F.) din Bosnia - Herţegovina urmeză a fi
suportate de Organizaţia Naţiunilor Unite.

Art.2 Se aprobă
participarea României cu 50 poliţişti la
aranjamentele "stand - by"/ONU, conform solicitărilor Organizaţiei
Naţiunilor Unite.
Art.3 Constituirea forţelor prevăzute la art.1 alin. (1) şi art.2 se face
exclusiv pe bază de voluntariat.
Art. 4 Cheltuielile pentru pregătirea forţelor prevăzute la art.1 şi
art.2 vor fi suportate din rezerva bugetară a Guvernului României.
Art.5 Parlamentul României va controla condiţiile în care efectivele
române de poliţie îşi desfăşoară activitatea în afara teritoriului naţional şi va
dispune ca aceste forţe să fie retrase, în cazul în care părţile nu vor respecta
obligaţiile asumate.
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat în
şedinţa comună din................... 1998, cu respectarea prevederilor articolului
74 alineatul (2) din Constituţia României.
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