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HOTĂRÂRE nr. 14 din 13 ianuarie 2000 

privind organizarea şi funcţionarea Comisiei interdepartamentale pentru integrarea României 

în NATO 

EMITENT     GUVERNUL 

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 18 ianuarie 2000 

Data intrării în vigoare 18-01-2000 

Prezenta formă este valabilă începând cu data de 18-01-2000 până la data de 27-

03-2001 

Guvernul României hotărăşte: 

Articolul 1 

(1)Se înfiinţează Comisia interdepartamentala pentru integrarea României în NATO, denumita 

în continuare comisie, alcătuită din reprezentanţi ai instituţiilor guvernamentale prevăzute în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Ca urmare a Hotărârii Consiliului 

Suprem de Apărare a Tarii nr. D3/439 din 17 februarie 1998, în componenta comisiei intra şi 

consilierul prezidential pentru siguranţa şi apărare naţionala, precum şi reprezentanţi ai 

Serviciului Roman de Informaţii şi ai Serviciului de Informaţii Externe. 

(2)Reprezentanţii în comisie şi loctiitorii acestora sunt desemnaţi prin decizie a şefului 

instituţiei reprezentate, care se comunică secretariatului comisiei. 

Articolul 2 

Comisia exercita următoarele atribuţii principale: 

a)coordonează şi sprijină acţiunile desfăşurate pe plan intern şi extern vizând integrarea 

României în NATO; 

b)evalueaza periodic calitatea şi eficienta acţiunilor întreprinse, precum şi perspectivele de 

integrare a României în NATO şi, pe aceasta baza, elaborează propuneri privind etapele 

următoare; 

c)întocmeşte proiectul Programului naţional anual de integrare a României în NATO şi ia 

măsuri de aducere la îndeplinire a acestuia; 

d)prezintă rapoarte şi supune spre aprobare Consiliului Suprem de Apărare a Tarii măsuri 

vizând accelerarea integrării României în NATO. 

Articolul 3 

(1)Comisia funcţionează la nivel de secretar de stat, reunindu-se lunar sau ori de câte ori este 

nevoie la sediul Ministerului Afacerilor Externe. Reprezentarea la acest nivel a instituţiilor 

membre este obligatorie. 

(2)Lucrările comisiei sunt prezidate de secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Externe, care 

coordonează problematica integrării în NATO. 

(3)Pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin comisia poate crea grupuri de lucru, la nivel de 

director sau de expert. 

(4)Lucrările şi documentele comisiei şi ale structurilor create de aceasta au regim confidenţial. 

(5)Comisia îşi adopta propriul regulament de procedura. 

Articolul 4 

(1)Comisia dispune de un secretariat permanent, creat în structura Ministerului Afacerilor 

Externe şi condus de către directorul Direcţiei NATO, UEO şi probleme strategice din cadrul 

acestui minister. 

(2)Secretariatul permanent cooperează îndeaproape cu Direcţia integrare europeană şi euro-

atlantica din cadrul Ministerului Apărării Naţionale. 

(3)Secretariatul permanent are ca atribuţii principale: 

a)pregătirea, cu sprijinul membrilor comisiei, a participării României la dialogul cu NATO şi la 

activităţile din cadrul Consiliului Parteneriatului Euro-Atlantic; 

b)organizarea reuniunilor comisiei; 

c)elaborarea rapoartelor de activitate a comisiei. 

Articolul 5 

(1)Se înf iinţează compartimente specializate pentru acţiunile de integrare a României în NATO 

în cadrul instituţiilor prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, care asigura resursele umane, 

financiare şi logistice necesare, în limita fondurilor aprobate acestora prin bugetul de stat. 
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(2)Între aceste compartimente şi secretariatul permanent al comisiei se stabilesc relaţii de 

lucru pe orizontala, în conformitate cu rolul de coordonator al activităţilor pe linia integrării în 

NATO, exercitat de Ministerul Afacerilor Externe. 

Articolul 6 

(1)Comisia informează periodic Parlamentul României asupra activităţii sale. 

(2)Comisia funcţionează ca un organism deschis conlucrarii cu alte instituţii guvernamentale şi 

cu organizaţii neguvernamentale care au preocupări pe linia integrării României în NATO. 

(3)Secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Externe, care prezidează comisia, este singurul 

împuternicit să facă declaraţii de presa în numele acesteia. 

Articolul 7 

Hotărârea Guvernului nr. 807/1996 privind înf iinţarea Comitetului interministerial pentru 

integrarea României în NATO, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 

24 septembrie 1996, precum şi orice alte prevederi contrare se abroga.  

PRIM-MINISTRU 
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU 

Contrasemnează: 

---------------  

p. Ministrul apărării naţionale, 

Ion Bogdan Tudoran, 

secretar de stat 

Ministru de stat, 

ministrul afacerilor externe, 

Petre Roman 

p. Ministru de interne, 

Mircea Muresan, 

secretar de stat 

Ministrul transporturilor, 

Traian Basescu 

Ministrul finanţelor, 

Decebal Traian Remes 

Ministrul industriei şi comerţului, 

Radu Berceanu 

Anexa 1 

COMPONENTA 

Comisiei interdepartamentale pentru integrarea României în NATO 

A. Instituţii guvernamentale 

- Ministerul Afacerilor Externe 

- Ministerul Apărării Naţionale 

- Ministerul Finanţelor 

- Ministerul Industriei şi Comerţului 

- Ministerul Transporturilor 

- Ministerul de Interne 

- Ministerul Justiţiei 

- Ministerul Educaţiei Naţionale 

- Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului 

- Ministerul Sănătăţii 

- Consilierul de politica externa al primului-ministru 

- Ministerul Funcţiei Publice 

- Departamentul Informaţiilor Publice 

- Agenţia Naţionala pentru Comunicaţii şi Informatica 

- Agenţia Naţionala pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare 

- Agenţia Naţionala pentru Controlul Exporturilor Strategice şi Interzicerea  Armelor Chimice. 

B. Instituţii din afară sferei guvernamentale 

- Consilierul prezidential pentru siguranţa şi apărare naţionala 

- Serviciul Roman de Informaţii 

- Serviciul de Informaţii Externe. 
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