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RAPORT COMUN

asupra solicitării Preşedintelui României, adresată Parlamentului,
pentru aprobarea participării României în cadrul forţei internaţionale
de asistenţă în Afganistan, precum şi pentru împuternicirea Guvernului
de a stabili forţele, mijloacele, finanţarea şi condiţiile în care
se va asigura participarea la această misiune
Comisiile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale Camerei
Deputaţilor şi Senatului, cu adresele S.P. nr.
şi, respectiv BP nr. I/1488 din
20.12.2000, au fost sesizate spre a analiza solicitarea Preşedintelui României adresată
Parlamentului pentru a aproba participarea României în cadrul forţei internaţionale de
asistenţă în Afganistan, precum şi pentru împuternicirea Guvernului de a stabili forţele,
mijloacele, finanţarea şi condiţiile în care se va asigura participarea la această misiune.
Comisiile au luat cunoştinţă de demersurile iniţiate de Consiliul de Securitate al
O.N.U. pentru stabilizarea situaţiei şi crearea condiţiilor care să permită transferul puterii
în Afganistan, acţiune care va demara pe 22 decembrie 2001, vizând constituirea şi
desfăşurarea unei forţe internaţionale de asistenţă.
În contextul acţiunilor şi iniţiativelor de angajare în operaţiunea antiteroristă,
România ar putea participa la această misiune, în cadrul forţei internaţionale, care
urmează să se constituie, fapt ce ar întări credibilitatea ţării noastre ca furnizor de
securitate şi ar evidenţia pe deplin calitatea de membru de facto al NATO, pe care ne-am
asumat-o prin Hotărârea Parlamentului nr.21 din 19 septembrie 2001.
Din scrisoare rezultă că se solicită Parlamentului aprobarea participării României
în cadrul forţei internaţionale de asistenţă din Afganistan cu următoarele forţe şi mijloace:

- 15 medici militari cu susţinere proprie în teatrul de operaţii şi transport asigurat
(cu un avion C-130 Hercules) conform specialităţilor care vor fi convenite. În
cazul în care există solicitări exprese, România va pune la dispoziţie până la 20
de persoane – personal medical militar şi asistenţi;
- o companie NBC formată din 70 de militari care va fi transportată de o terţă
parte, conform celor care se vor conveni pe timpul negocierilor;
- un pluton de poliţie militară (25 de militari, cu posibilitatea suplimentării
numărului acestora până la 30), instruit în funcţie de tipurile de misiuni
solicitate pentru care se va asigura transportul aerian cu avioane C-130
Hercules;
- o companie de vânători de munte (170 de militari) care va fi gata pentru acţiune
după 30 de zile de la data solicitării.
Costurile estimate pentru pregătirea şi deplasarea forţelor şi mijloacelor sunt de 5,9
milioane USD.
Totodată, Comisiile au luat cunoştinţă de solicitarea privind împuternicirea
Guvernului României de a stabili, în limita aprobării date, forţele şi mijloacele care vor fi
solicitate, precum şi asigurarea finanţării şi stabilirea condiţiilor în care România va
participa la această misiune.
La formularea cererii s-a avut în vedere dinamica desfăşurării activităţii
organismelor decizionale interne şi internaţionale, ceea ce impune luarea unei decizii până
la începerea vacanţei parlamentare.
Comisiile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale Camerei
Deputaţilor şi Senatului, în şedinţa comună din 20 decembrie 2001, au analizat
solicitarea Preşedintelui României şi memorandum-ul Ministerului Apărării Naţionale
nr.M.4292 din 19.12.2001, constatând justeţea considerentelor care fundamentează
această cerere, adresată în temeiul prevederilor art. 5 alin.1 din Legea apărării naţionale a
României nr.45/1994, astfel cum a fost modificat prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.13/2000, aprobată prin Legea nr.398/2001 şi, cu unanimitate de voturi,
avizează favorabil solicitarea Preşedintelui României şi supun spre dezbatere şi adoptare
plenului Parlamentului proiectul de hotărâre anexat.
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