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Către  

 

BIROUL PERMANENT  

AL CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru 

completarea Legii nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului 

participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara 

teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei 

acestuia şi urmaşilor celui decedat, trimis cu adresa nr. PLx. 20/2022 din 7 

februarie 2022 și înregistrat cu nr. 4c-15/17 din 7 februarie 2022. 

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Pavel POPESCU 
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RAPORT  

asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 168/2020 pentru 

recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi 

operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor 

drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat 
 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranță națională a fost 

sesizată spre dezbatere pe fond cu proiectul de Lege pentru completarea Legii 

nr. 168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la 

acţiuni militare, misiuni şi operații pe teritoriul sau în afara teritoriului 

statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi 

urmaşilor celui decedat, trimis cu adresa nr. PLx. 20/2022 din 7 februarie 2022 și 

înregistrat cu nr. 4c-15/17 din 7 februarie 2022. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

prevederilor Legii nr.168/2020, în sensul că, pentru autorităţile/structurile cu 

atribuţii în apărarea securităţii naţionale, zonele de misiune se stabilesc prin ordin 

al conducătorului instituţiei, în funcţie de gradul de risc specific al ariei geografice 

respective unde personalul participă la acţiuni militare, misiuni şi operaţii. 

Totodată, se propune ca plata drepturilor băneşti acordate în condiţiile legii 

beneficiarilor unei pensii militare de stat să se asigure din bugetul casei sectoriale 

de pensii în evidenţele căreia se află aceştia.  

În raport cu obiectul de reglementare şi conținutul său, proiectul de Lege 

face parte din categoria legilor ordinare. 

Conform dispozițiilor art. 75 alin.(1) din Constituția României, republicată, 

şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 

Camera Deputaților este Cameră Decizională. 
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Senatul a adoptat proiectul de Lege în ședința din 2 februarie 2022, ca 

urmare a depășirii termenului, potrivit art.75 alin.(2) din Constituția României 

republicată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil, conform avizului cu nr. 

889/27.10.2021. 

Consiliul Economic și Social a avizat nefavorabil proiectul de act normativ, 

conform avizului cu nr. 7135/12.10.2021. 

Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative, având în vedere 

rămânerea acesteia fără obiect. 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a avizat 

negativ proiectul de Lege potrivit adresei cu nr.4c-20/30 din 15 februarie 2022. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale a avizat negativ proiectul de Lege potrivit adresei cu nr.4c-6/46 din 17 

februarie 2022. 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a dezbătut 

proiectul de Lege în ședința desfășurată în data de 22 februarie 2022, cu prezență 

fizică și online. La lucrările Comisiei au fost prezenți deputați conform listei de 

prezență. 

În conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

la dezbateri au participat, în calitate de invitați, doamna Anca Nicolae, Serviciul de 

Informații Externe și domnul Marius Bălu, Secretar de stat și șef al 

Departamentului pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului din 

cadrul Ministerului Apărării Naționale. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, să propună Plenului Camerei Deputaților respingerea proiectului de 

Lege. 

 

 
 SECRETAR, 

Viorel SALAN 

PREŞEDINTE, 

Pavel POPESCU 


