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HOTĂRÎRE Nr. 807 din 18 septembrie 1996 

privind înfiinţarea Comitetului Interministerial pentru integrarea României în NATO 

EMITENT     GUVERNUL 

Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 228 din 24 septembrie 1996 

Data intrării în vigoare 24-09-1996 

Prezenta formă este valabilă începând cu data de 24-09-1996 până la data de 17-

01-2000 

Guvernul României hotărăşte: 

Articolul 1 

Se înfiinţează Comitetul Interministerial pentru integrarea României în NATO, având 

componenta prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Articolul 2 

Comitetul Interministerial pentru integrarea României în NATO exercita următoarele atribuţii:  

- urmărirea unitară şi sprijinirea acţiunilor vizind pregătirea tarii noastre pentru aderarea la 

NATO; 

- pregătirea temeinica şi coordonarea dialogului individualizat dintre România şi Alianta 

Atlantica, prin elaborarea de propuneri de acţiune şi documente de poziţie; 

- evaluarea periodică a stadiului şi perspectivelor de integrare a României în Alianta Atlantica 

şi înaintarea de propuneri de acţiuni viitoare; 

- informarea periodică a Guvernului şi a Consiliului Suprem de Apărare a Tarii cu privire la 

acţiunile realizate şi rezultatele obţinute; 

- avizarea punctelor de vedere şi îndrumarea delegatiilor române care participa la activităţi 

bilaterale sau multilaterale organizate sub egida NATO. 

Articolul 3 

În vederea promovării corespunzătoare a activităţii sale, Comitetul Interministerial pentru 

integrarea României în NATO va stabili relaţii permanente cu factori responsabili din 

Parlamentul României. 

Articolul 4 

Comitetul Interministerial pentru integrarea României în NATO se reuneste trimestrial sau de 

cîte ori este necesar pentru a examina principalele propuneri elaborate de Ministerul 

Afacerilor Externe şi Ministerul Apărării Naţionale în scopul promovării strategiei de integrare 

a României în NATO, precum şi alte aspecte ce ţin de competenţa sa.  

Articolul 5 

Comitetul Interministerial dispune de un Secretariat permanent condus de către directorul 

Direcţiei NATO, UEO şi Probleme Strategice din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.  

Din Secretariatul permanent mai face parte şi directorul Direcţiei de analiza politico-militară 

şi relaţii internaţionale din cadrul Ministerului Apărării Naţionale. 

Secretariatul permanent are următoarele atribuţii principale: 

a)pregătirea documentelor pentru desfăşurarea dialogului individualizat România - NATO; 

b)urmărirea desfăşurării activităţilor care au loc pe linia Consiliului de Cooperare Nord-Atlantic 

şi Parteneriatului pentru Pace; 

c)întocmirea de informări periodice cu privire la stadiul pregătirii României pentru aderarea la 

NATO; 

d)sprijinirea activităţilor curente. 

PRIM-MINISTRU 

NICOLAE VACAROIU 

Contrasemnează: 

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

Ministru de stat, 

ministrul afacerilor externe, 

Teodor Viorel Melescanu 

Ministrul apărării naţionale, 

Gheorghe Tinca 
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Comitetului Interministerial pentru integrarea României în NATO 

- Primul-ministru, preşedinte al Comitetului Interministerial 

- Ministru de stat, ministrul afacerilor externe 

- Ministrul apărării naţionale 

- Preşedintele Consiliului pentru Coordonare, Strategie şi Reforma Economică  

- Ministru de stat, ministrul finanţelor 

- Ministrul industriilor 

- Ministrul comunicaţiilor 

- Ministrul de interne 

- Ministrul cercetării şi tehnologiei 

- Secretarul de stat, şeful Departamentului pentru Integrare Europeană 

- Şeful Statului Major General 

- Directorul Serviciului Roman de Informaţii 

- Directorul Serviciului de Informaţii Externe 

- Consilierul prezidential pe probleme de apărare, siguranţa naţionala şi ordine publică.  
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