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RAPORT COMUN 
privind Scrisoarea Preşedintelui României pentru aprobarea de către 
Parlament a înfiinţării Unităţii de Integrare a Forţelor NATO, sub 
denumirea NATO FORCE INTEGRATION UNIT (NFIU) şi a 

Comandamentului Multinaţional de Divizie, sub denumirea 
MULTINATINAL DIVISION SOUTH-EAST HEADQUARTERS 

(MND-SE HQ) 
 
 
 

 Comisiile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului au fost sesizate pentru analiză şi 
întocmirea unui raport comun asupra solicitării  Preşedintelui României 
pentru aprobarea de către Parlament a înfiinţării Unităţii de Integrare a 
Forţelor NATO, sub denumirea NATO FORCE INTEGRATION UNIT 
(NFIU) şi a Comandamentului Multinaţional de Divizie, sub denumirea 
MULTINATINAL DIVISION SOUTH-EAST HEADQUARTERS 
(MND-SE HQ).  
 În conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 291/2007 
privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul 
forţelor armate străine pe teritoriul României, republicată, înfiinţarea pe 
teritoriul României a unor comandamente ori baze militare străine sau 
reprezentanţe militare ale unor organizaţii internaţionale se face cu 
aprobarea Parlamentului. 
 Întrunite în şedinţă comună pe data de 17 iunie a.c., cele două 
Comisii au analizat conţinutul Scrisorii Preşedintelui, precum şi 
motivarea acestei solicitări  determinată de noul context strategic, dar şi 
deciziile luate la Summit-ul NATO din Ţara Galilor.  

La dezbateri au fost prezenţi din partea Administraţiei Prezidenţiale 
au participat domnul Ion Oprişor, consilier prezidenţial, şeful  
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Departamentului Securităţii Naţionale, domnul Constantin Ionescu, 
consilier de stat, directorul Oficiului pentru infirmaţii integrate şi domnul 
Sebastian Huluban, consilier de stat, şeful Compartimentului pentru 
probleme de apărare, precum şi doamna Otilia Sava, secretar de stat şi şef 
al Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul din cadrul Ministerului 
Apărării Naţionale.   

 
În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi pentru, membrii 

celor două Comisii propun Plenului reunit al Camerei Deputaţilor şi 
Senatului prezentul raport de admitere asupra Scrisorii Preşedintelui 
României prin care solicită aprobarea înfiinţării Unităţii de Integrare a 
Forţelor NATO, sub denumirea NATO FORCE INTEGRATION UNIT 
(NFIU) şi a Comandamentului Multinaţional de Divizie, sub denumirea 
MULTINATINAL DIVISION SOUTH-EAST HEADQUARTERS 
(MND-SE HQ).  

 
  
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 
 

 

PREŞEDINTE, 
                                                                                                 

Ion MOCIOALC Ă Marius-Lucian OBREJA 
 


