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AVIZ 
 

asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.70/2021 pentru modificarea şicompletarea Legii nr.384/2006 

privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti 
 

   
În conformitate cu prevederile art. 95și 117din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, Comisia juridică, de disciplină şiimunităţi a fost 
sesizată, spre dezbatere şiavizare,în procedură de urgență, cuProiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2021 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.384/2006 privind statutul 
soldaţilorşigradaţilorprofesionişti,  trimis cu  adresa  nr. PL x 308 din 1 
septembrie 2021 și înregistrat cu nr. 4c-13/642 din 6 septembrie 2021. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată 
şi ale art. 92 alin. (8) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Camera Deputaţiloreste primă Cameră sesizată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă cu avizul nr. 
509 din 29 iunie 2021. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 
naționale a avizat favorabil proiectul de lege cu avizul nr. 4c-631 din 8 
septembrie 2021. 

Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia a dezbătut proiectul de lege în şedinţa desfășurată în sistem 
mixt (fizic/online) din data de 16 septembrie2021. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.384/2006 privind statutul 
soldaţilorşigradaţilorprofesionişti, în sensul stabilirii, pentru aceste categorii 
de personal, a cadrului legal necesar pentru acordarea compensaţiei lunare 
pentru chirie şi în situaţia contractării unui credit ipotecar/imobiliar destinat 
achiziţionării unei locuinţe, în cuantumul şicondiţiile prevăzute pentru cadrele 
militare în activitate, acordarea dreptului la asistenţă medicală gratuită şi 
medicamente, pentru soldaţiişigradaţiiprofesionişti în rezervă sau scoşi din 
evidenţele militare, pensionari militari, precum şi pentru membri de familie ai 
acestora, similar cadrelor militare aflate în rezervă şi retragere şi familiilor 
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lor, precum şi accesul la facilităţile de odihnă şi tratament ale instituţiilor 
militare. 

La dezbateri, membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus 
avizării, expunerea de motive și avizul Consiliului Legislativ. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şiimunităţi a hotărât, 
cu unanimitatede voturi, avizarea favorabilăa Proiectului de lege privind 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2021 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.384/2006 privind statutul 
soldaţilorşigradaţilorprofesionişti. 

În raport de obiectul şiconţinutul reglementării, proiectul de lege face 
partedin categoria legilor organice. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,                             SECRETAR, 
 

Mihai Alexandru Badea                Ladányi László-Zsolt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Paul Şerban 
 


