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Către, 

BIROURILE PERMANENTE REUNITE  

ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra Scrisorii 

Președintelui României pentru aprobarea de către Parlament a participării 

Ministerului Afacerilor Interne cu personal specializat în domeniul 

instruirii și pregătirii for țelor irakiene de poliție,  începând cu anul 2017, 

în cadrul Coaliţiei Internaţionale anti – ISIL/Daesh, condusă de SUA, 

precum și proiectul de Hotărâre a Parlamentului, în conformitate cu 

prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 121/2011 privind participarea 

forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, cu 

completările ulterioare.  
 

 

 

PREŞEDINTE,  

 

Dorel-Gheorghe CĂPRAR 

PREŞEDINTE,  

 

Iulian DUMITRESCU 
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RAPORT COMUN 
privind Scrisoarea Preşedintelui României pentru aprobarea de către 
Parlament a participării Ministerului Afacerilor Interne cu personal 

specializat în domeniul instruirii și pregătirii for țelor irakiene de poliție,  
începând cu anul 2017, în cadrul Coaliţiei Internaţionale anti – 

ISIL/Daesh 
 
 

 
 1. Cu adresa nr. 1676 BP din 06.11.2017, 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 participării forţelor 
Ministerului Afacerilor Interne începând cu anul 2017 la Coaliţia 
Internaţională anti – ISIL/Daesh condusă de Statele Unite ale Americii. 
 2. Întrunite în şedinţă comună pe data de 6 noiembrie  a.c., cele 
două Comisii au analizat conţinutul Scrisorii Preşedintelui, precum şi 
motivarea acestei solicitări, reţinând următoarele:  

- în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 
121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în 
afara teritoriului statului român, Preşedintele României solicită aprobarea 
Parlamentului, în situaţia în care trimiterea forţelor armate în afara 
teritoriului statului român în misiunile şi operaţiile prevăzute la art. 2 alin. 
(1) din lege nu se face în baza unui tratat internaţional la care România 
este parte, precum şi în situaţia în care trimiterea se face la solicitarea 
unui stat în vederea desfăşurării unei misiuni sau operaţii neprevăzute la 
acelaşi articol; 

- în anul 2016, Parlamentul României a aprobat prin Hotărârea     
nr. 1/2016 participarea cu un efectiv de 50 militari din cadrul forţelor 
armate, exclusiv pe teritoriul Republicii Irak, la activităţi de instruire a 
forţelor de securitate irakiene; 



- ulterior, prin Hotărârea nr. 6/2017, Parlamentul a aprobat 
necesară continuarea contribuţiei în cadrul Coaliţiei şi în anul 2017, 
precum și extinderea ariei de dislocare, astfel încât aceasta să includă şi 
teritoriul statului Kuweit; 

- în contextul intensificării luptei împotriva fenomenului terorist, 
Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii a solicitat analiza 
oportunității politico-strategice privind participarea Ministerului 
Afacerilor Interne cu personal specializat în domeniul instruirii și 
pregătirii for țelor irakiene de poliție,  începând cu anul 2017. 

 
În considerarea acestor aspecte şi a prevederilor Legii nr. 121/2011 

privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara 
teritoriului statului român, membrii celor două Comisii au decis că în 
speţă sunt aplicabile prevederile art. 7 alin. (2) din acest act normativ.  

3. 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 participării Ministerului Afacerilor 
Interne, începând cu anul 2017, în cadrul Coaliţiei Internaţionale anti – 
ISIL/Daesh, cu un efectiv total de până la 50 de polițiști și jandarmi, la 
activități de instruire și pregătire a forțelor de poliție irakiene.  

Anexăm prezentului raport comun proiectul de Hotărâre a 
Parlamentului privind participarea, începând cu anul 2017, a 
Ministerului Afacerilor Interne cu personal specializat în domeniul 
instruirii și pregătirii for țelor irakiene de poliție,  în cadrul Coaliţiei 
Internaţionale anti – ISIL/Daesh. 

 
 
 
  

PREŞEDINTE, 
 
 

 

PREŞEDINTE, 
                                                                                                 

Dorel-Gheorghe CĂPRAR Iulian DUMITRESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cons. parl. Daria Cotoc 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
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H O T Ă R Â R E 
privind participarea, începând cu anul 2017, a Ministerului 

Afacerilor Interne cu personal specializat în domeniul instruirii și 
pregătirii for țelor irakiene de poliție, în cadrul Coaliţiei 

Interna ţionale anti – ISIL/Daesh 
   
 
 
 Având în vedere solicitarea Preşedintelui României, adresată celor 
două Camere ale Parlamentului, pentru a aproba participarea Ministerului 
Afacerilor Interne la Coaliția Internaţională anti – ISIL/Daesh, condusă 
de SUA, începând cu anul 2017, cu un efectiv total de până la 50 de 
polițiști și jandarmi, la activități de instruire și pregătire a forțelor de 
poliție irakiene,  
 în temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) din Legea nr. 121/2011 
privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara 
teritoriului statului român, cu completările ulterioare, şi ale art. 13 pct. 30 
din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
  
 
 
 Parlamentul României  adoptă prezenta  h o t ă r â r e. 
 
 
 Art. 1. – Se aprobă participarea Ministerului Afacerilor Interne, 
începând cu anul 2017, în cadrul Coaliţiei Internaţionale anti – 
ISIL/Daesh, cu un efectiv total de până la 50 de polițiști și jandarmi, la 
activități de instruire și pregătire a forțelor de poliție irakiene.  
 Art. 2. – Ministerul Afacerilor Interne încheie acorduri tehnice cu 
Statele Unite ale Americii și cu Italia privind suportul strategic, logistic și 
financiar pentru participarea polițiștilor și jandarmilor la această misiune. 



 Art. 3. – Fondurile financiare necesare participării forțelor și 
mijloacelor Ministerului Afacerilor Interne la această misiune sunt 
asigurate prin suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne, 
începând cu anul 2017.    
    
 Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat în 
şedinţa comună din ……….. 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 
alin. (2) din Constituţia României, republicată.  
 
 
 
 
 

PREŞEDINTELE 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

  PREŞEDINTELE 
  SENATULUI 

LIVIU DRAGNEA CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU 
 
 
 
 


