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RAPORT  COMUN 

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

un contingent de militari din Ministerul Apărării Naţionale 
în cadrul misiunii militare a Uniunii Europene din Fosta 

Republică Iugoslavă a Macedoniei (FYROM)  
   
  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 un contingent de 
militari din Ministerul Apărării Naţionale în cadrul misiunii 
militare a Uniunii Europene din Fosta Republică Iugoslavă a 
Macedoniei (FYROM)  
 

Din analiza scrisorii Preşedintelui şi a memorandumului 
iniţiat de Ministerul Apărării Naţionale, Comisiile au reţinut 
următoarele: 
 
• Solicitarea se referă la supunerea spre aprobare a participării 

României în cadrul misiunii militare a Uniunii Europene din 
Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (FYROM) cu un 
contingent de militari, din Ministerul Apărării Naţionale, 
alcătuit din 3 ofiţeri de stat major, o celulă naţională de 
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informaţii compusă din 6 militari, precum şi o rezervă de 10 
militari – pentru situaţia în care va fi necesară suplimentarea 
contribuţiei ţării noastre la  misiune; 

• în  scrisoare se menţionează că decizia Consiliului Uniunii 
Europene de a desfăşura o misiune militară - post misiunea 
NATO “ALLIED HARMONY” în Fosta Republică Iugoslavă 
a Macedoniei (FYROM), precum şi solicitarea ofertelor de 
participare, adresată tuturor statelor de pe continent, se 
încadrează în prevederile Tratatului asupra Uniunii Europene; 

• Preşedintele României apreciază că participarea 
contingentului militar românesc la misiune, sub comanda şi 
controlul operaţional al Comandamentului Forţei, are o 
relevanţă politică semnificativă, atât în contextul actual al 
relaţiei NATO – U.E., cât şi în privinţa faptului că aceasta va 
reprezenta prima operaţiune militară  condusă de Uniunea 
Europeană. 

Se solicită, totodată, ca finanţarea participării 
contingentului 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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