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CONSILIUL SUPREM DE APĂRARE A TĂR.II 

HOTARARE 

referitoare la Memorandumul de fnţelegere între Guvernul Ftomâniei şi 
Organiza#ia Naţiunilor Unite referitor la contribuţia cu resurse la 

Misiunea multidimensională integrată.destąbilizare în Mali (MINUSMA) .~- 

În temeiul prevederilor art. 4 lit. f) pct. 2_ din Legea nr. 415/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea Consiliului: Suprem cte Apărare a Ţării, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale ;:art ..:4,. ale art. 16 alin. (1) şi ale art. 
17 alin. (4) din Legea nr. 59012403 phvind tratatele, 

CONSILIUL SUPREM DE APĂRARE AŢĂRII H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art. 1. - Se aprobă negocierea Memorandumului de Înţelegere 
Intro Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite referitor la contribuţia 
CU resurse la Misiunea multidimensională integrată de stabiiizare în Mali 
(MINUSMA) de către o echipă de experţi ai Ministerului Apărării Naţionale şi 
Ministerului Afacerilor Externe. 

Art. 2. - Se aprobă semnarea Memorandumului de Înţelegere între 
Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite referitor Is contribuţia Cu 
resurse la Misiunea multidimensională integrată de stabilizare în Mali 
(MINUSMA) de către Reprezentantul Permanent al României la ONU sau de 
către un reprezentant împuternicit, pentru care Ministerul Afacerilor Externe 
va emite, la momentul oportun, deplinele puteri. 

Art, 3. - Se aprobă formularea, la momentul semnării, In funcţie de 
evoluţia negocierilor, a unei declaraţii privind limitările nationale, având în 
vedere pct. 45, respectiv pct. 49 ale Rezoiuţiei Consiliului de Securitate al 
ONU nr. 2480 (2019) privind extinderea mandatului MINUSMA până la 30 
iunie 2020, care se referă la faptul că: 

,(U. w4''Ý _ 



a) perioada misiunii este de maxim 1 an, începând cu 15 octombrie 
2019; 

b) nu se vs opera de pe site baze decât cele din aria de 
responsabiiitate, o eventuală dislocare în site baze urmând a face obiectui 
aprobărilor naţionaie; 

c) nu se vs participa Ia .acţiurri cfe'"ţipirnfer-mission (in sensul de 
participare strictă la misiunea MINUSMA fără b:pţFunea de transfer Is altă 
misiune a ONU). 

Această hotărâre a fost ado.ptâfă= de'. căt'r"e Consiliul Suprem de 
Apărare aŢării cu acordul individual al męixibril,or.Consiiiuiui. 
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