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RAPORT  COMUN 
asupra solicitarii Presedintelui României, adresata Parlamentului, 

pentru a  aproba participarea României la Coalitia împotriva Irakului 
   
  Comisiile  pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala ale 
Camerei Deputatilor si Senatului au fost sesizate de catre Birourile 
Permanente, prin adresele S.P. -2 din 11.02.2003  si, respectiv, BP nr. I/64 
din  11.02.2003,  spre a analiza solicitarea Presedintelui României adresata 
Parlamentului pentru a aproba participarea  României la Coalitia împotriva 
Irakului, în urma solicitarii Statelor Unite ale Americii, prin intermediul 
Ambasadei americane la Bucuresti, în eventualitatea declansarii 
operatiunilor militare în zona de criza, cu subunitati românesti de 
decontaminare nucleara, chimica si biologica, de politie mili tara, de geniu, 
precum si de asistenta medicala, astfel: 

- 4 ofiteri de stat major, în cadrul Comandamentului Coalitiei; 
- o companie de aparare NBC cu 70 de militari; 
- un pluton de politie militara cu 25 de militari; 
- un detasament medical cu 30 de cadre; 
- un detasament de geniu cu 149 de militari. 
Totodata, se solicita reconfirmarea punerii  la  dispozitia    Coalitiei a  

spatiului aerian al României si a elementelor de infrastructura necesare, în 
cazul unei actiuni militare împotriva Irakului. 

Militarii vor participa la misiune cu tehnica  de lupta,   echipamentul, 
armamentul si munitia din dotare. 
 Din scrisoarea Presedintelui Româ niei, Comisiile au retinut ca o 
decizie favorabila la aceasta solicitare, privind participarea cu personal de 



stat major si trupe în cadrul Coalitiei împotriva Irakului, ar constitui un 
argument în angajarea României pentru promovarea si apararea valorilor 
democratice. 
 De asemenea, se solicita împuternicirea Guvernului României de a 
reglementa  prin hotarâri proprii activitatile de pregatire, finantare si de 
angajare a fortelor ce vor participa la o eventuala misiune. 
 Comisiile pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala ale 
Camerei Deputatilor si Senatului, în sedinta comuna din 11 februarie  2003, 
au analizat solicitarea Presedintelui României si au constatat ca aceasta 
respecta prevederile  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. 
 

 Cu 23 de voturi pentru si 3 abtineri, Comisiile au avizat favorabil 
solicitarea Presedintelui României si au hotarât sa supuna spre dezbatere si 
adoptare Plenului Parlamentului proiectul de hotarâre anexat.  
 
 
 
 
            PRESEDINTE,                                            PRESEDINTE, 
 
     RAZVAN  IONESCU                                SERGIU NICOLAESCU  


