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RAPORT  COMUN 
asupra solicitării Preşedintelui României, adresată Parlamentului, 
pentru a aproba participarea României cu unităţi şi subunităţi din 

Ministerul Apărării Naţionale, la faza a IV-a de stabilizare şi 
reconstrucţie din Irak 

   
  Comisiile  pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului au fost sesizate de către Birourile Permanente, spre a 
analiza solicitarea Preşedintelui României, adresată Parlamentului pentru a aproba 
participarea României cu unităţi şi subunităţi din Ministerul Apărării Naţionale, la 
faza a IV-a de stabilizare şi reconstrucţie din Irak. 
 Din  analiza scrisoarii Preşedintelui României şi a memorandumului iniţiat 
de Ministerul Apărării Naţionale, Comisiile au reţinut  următoarele: 
 
• După încetarea operaţiilor militare din Irak, mai multe ţări europene, printre 

care şi România, şi-au exprimat disponibilitatea de a se implica activ în 
eforturile Coaliţiei pentru stabilizarea şi reconstrucţia acestui stat. 

• Pe baza ofertelor prezentate de reprezentanţii ţării noastre la Conferinţa de 
Generare a Forţei pentru stabilizare şi reconstrucţie din Irak, desfăşurată la 
Londra, în luna mai a acestui an, au fost stabilite detaliile privind mărimea şi 
subordonarea forţelor româneşti, zonele de responsabilitate şi variantele 
posibile de acţiune. 

• Militarii români urmează să acţioneze cu armament individual, muniţia 
aferentă, mijloacele tehnice şi materialele necesare îndeplinirii misiunii, în 



subordinea brigăzii italiene din compunerea diviziei multinaţionale conduse de 
Marea Britanie. 

• Atât în Marea Britanie cât şi în Italia urmează a fi dislocaţi ofiţeri de legătură 
români. 

• Obiectul solicitării îl constituie aprobarea de către Parlament a participării 
României , la faza a IV-a de stabilizare şi reconstrucţie din Irak , cu un batalion 
de infanterie, având un efectiv de 405 militari, o companie de poliţie militară cu 
100 de militari,  un detaşament  de geniu, compus din 149 militari, 20 ofiţeri de 
stat major şi 4 ofiţeri de legătură. 

 
Se solicită, de asemenea, ca finanţarea pregătirii şi participării personalului 

şi tehnicii specifice la această misiune să fie reglementată prin hotărâre de Guvern. 
 Comisiile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului, analizând solicitarea 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, 
aprobată prin Legea nr.398/2001 şi au hotărât, cu majoritate de voturi pentru, să 
supună spre dezbatere şi adoptare plenului Parlamentului proiectul de hotărâre 
anexat. 
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