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RAPORT COMUN       
cu privire la scrisoarea Preşedintelui României adresată 

Parlamentului pentru a aproba creşterea efectivelor batalionului 
de infanterie din cadrul Rezervei Strategice pentru Forţa de 

Stabilizare (SFOR) în Bosnia - Herţegovina 
 
 Prin adresele nr.S.P. 5 din 16 martie 1998 şi, respectiv, nr.B.P. 243 
din 16 martie 1998, Birourile Permanente au sesizat Comisiile pentru 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională în vederea examinării scrisorii 
Preşedintelui României referitoare la creşterea efectivelor batalionului de 
infanterie din cadrul Rezervei Strategice pentru Forţa de Stabilizare (SFOR) 
din Bosnia - Herţegovina, actualmente staţionat în România , de la 300 la 
400 de militari. 
 În ziua de 18 martie 1998, Comisiile pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au examinat 
scrisoarea Preşedintelui şi au constatat: 
 

1.  Faptul că participarea României cu forţe şi mijloace din Ministerul 
Apărării Naţionale la constituirea Rezervei Strategice pentru Forţa 
de Stabilizare (SFOR) din Bosnia - Herţegovina a fost aprobată 
prin Hotărârea Parlamentului nr.9 din 9 iunie 1997. Această 
participare constă din: 

a)  un batalion de infanterie format din 300 de militari, destinat 
exclusiv pentru misiuni de menţinere a păcii; 

b)  un Detaşament de Transport Aerian, format din 2 - 4 aeronave 
AN- 24 (26), la care urmau să se adauge, după trei luni, 2 avioane 
de transport C - 130 Hercules; 

c)  o grupă de stat major formată din 10 ofiţeri. 
 

 
2.  Existenţa sugestiei ca România, împreună cu celelalte state 

participante la Rezerva Strategică pentru Forţa de Stabilizare  
(SFOR) din Bosnia - Herţegovina, să poată interveni, în situaţii de 



criză, cu un număr mai mare de militari, sugestie făcută cu prilejul 
inspecţiei de evaluare a batalionului românesc efectuată de 
Comisia Comandamentului Trupelor de Uscat al Forţelor Aliate 
din Sudul Europei ( LANDSOUTH ). 

3.  Faptul că solicitarea adresată Parlamentului de Preşedintele 
României, de a supune spre aprobare creşterea efectivelor 
batalionului de infanterie din cadrul Rezervei Strategice pentru 
Forţa de Stabilizare (SFOR ) în Bosnia - Herţegovina, destinat 
exclusiv îndeplinirii unor misiuni de menţinere a păcii, s-a făcut în 
baza art.5, alin.1 din Legea Apărării Naţionale a României nr. 
45/1994. 

4.  Cheltuielile aferente suplimentării efectivelor batalionului de 
infanterie din cadrul Rezervei Strategice pentru Forţa de Stablizare 
( SFOR ) în Bosnia - Herţegovina urmează a fi asigurate de 
Ministerul Apărării Naţionale. 

 
În baza celor constatate, Comisiile pentru  apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au avizat 
favorabil, cu un vot împotrivă , solicitarea Preşedintelui României şi 
au hotărât ca aceasta, împreună cu proiectul de hotărâre alăturat, să 
fie supuse spre examinare şi aprobare în şedinte separate ale celor 
două Camere ale Parlamentului, potrivit deciziilor Birourilor 
Permanente. 
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