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RAPORT COMUN 
privind solicitarea Preşedintelui României adresată Parlamentului 

pentru a aproba intrarea şi staţionarea pe teritoriul naţional a unor 
unităţi militare  ale Armatei Naţionale a Republicii Moldova, pentru 

executarea unor  activităţi de pregătire pentru luptă şi trageri 
antiaeriene 

 
 
 Comisiile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului au fost sesizate în fond de către Birourile 
Permanente, prin adresele nr. B.P 425 din  6 iulie şi nr.173  din 6 iulie 1998, 
pentru a examina şi aviza în comun scrisoarea Preşedintelui României, din 3 
iulie 1998, prin care solicită aprobarea Parlamentului  pentru  intrarea în ţară 
şi staţionarea  a două divizioane de rachete antiaeriene NEVA (60 militari) 
ale Armatei Naţionale a Republicii Moldova, în Tabăra de Instrucţie şi 
Poligonul de Trageri  Antiaeriene Cap - Midia, în perioada 31 august - 4 
septembrie 1998, pentru executarea unor activităţi de pregătire pentru luptă 
şi trageri antiaeriene. 
 
 În scrisoare se precizează că efectivele nu vor avea asupra lor 
armament, muniţii şi tehnică de luptă, iar activităţile de pregătire se vor 
executa cu mijloace puse la dispoziţie de Armata României. 
 De asemenea, se menţionează că în conformitate cu înţelegerile 
convenite între Ministerul Apărării Naţionale al României şi Ministerul 
Apărării Naţionale al Republicii Moldova cheltuielile prilejuite de această 
activitate se vor achita de către Republica Moldova, în sistem barter, prin 
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livrarea de piese de schimb şi accesorii specifice tehnicii de aviaţie şi 
apărare  antiaeriană. 
 
  1. Comisiile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională ale Camerei Deputaţilor şi Senatului  întrunite în şedinţă comună 
în ziua de 7 iulie 1998, au examinat scrisoarea Preşedintelui României şi au 
constatat că aceasta respectă dispoziţiile art.117 alin.(5) din Constituţia 
României şi prevederile art.5 alin. (3)  din Legea privind apărarea naţională 
a României nr.45/1994. 
  2. Faţă de cele de mai sus, Comisiile  pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, 
cu.......voturi pentru,..... împotrivă şi .... abţineri, au avizat favorabil 
solicitarea Preşedintelui României şi au hotărât să o supună spre dezbatere 
şi aprobare Plenului celor două Camere. 
  În acest scop s-a întocmit proiectul de h o t ă r â r e alăturat. 
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