
EXPUNERE DE MOTIVE
LEGE

pentru completarea Legii nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni 
militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau in afara teritoriului statului român şi acordarea unor 

drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat

Legea 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, reglementează acordarea 
de drepturi şi distincţii pentru personalul tuturor instituţiilor din sistemul naţional de apărare, 
ordine publică şi securitate naţională, participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii în afara 
teritoriului naţional.

Acordarea acestor drepturi este condiţionată de participarea la acţiuni militare, misiuni 
şi operaţii, executate în teatrele de operaţii/zonele de misiune.

Alt. 2 lit. b) defineşte ca acţiuni militare, misiuni şi operaţii inclusiv misiunile 
specifice cu potenţial ridicat de risc stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei din 
sistemului naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, însă atunci când sunt 
executate în străinătate, litera k) a aceluiaşi articol lasă exclusiv în sarcina ministrului apărării 
naţionale competenţa de a nominaliza, prin ordin, teatrele de operaţii/zonele de misiune.

Or, din evaluarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M7/2021 rezultă că 
teatrele de operaţii/zonele de misiune astfel nominalizate nu răspund în totalitate realităţilor ce 
caracterizează misixmile autorităţilor/structurilor departamentale însărcinate prin lege cu 
obţinerea de informaţii pentru securitatea naţională. Prin specificul lor, aceste misiuni nu se 
desfăşoară sub coordonarea unei organizaţii internaţionale, nu sunt caracterizate de publicitate 
şi, de cele mai multe ori, sunt planificate, organizate şi executate pe spaţii ostile, generatoare 
de ameninţări externe la adresa securităţii naţionale a României şi a aliaţilor săi.

Mai mult, experienţa ultimilor 30 de ani a demonstrat că personalul 
autorităţilor/structurilor departamentale cu responsabilităţi în apărarea securităţii naţionale a 
executat misiuni de culegere de informaţii din străinătate şi în perioade ante/post adoptării de 
către România a deciziei de întrebuinţare/retragere a forţelor armate în/din afara teritoriului 
statului român. Or, această categorie de personal este privată de drepturile acordate colegilor 
lor care ulterior au executat misiuni pe aceleaşi spaţii, sub autoritatea organizaţiilor/coaliţiilor 
internaţionale responsabile.

Pe fondul celor de mai sus, este fără putinţă de tăgadă că, în forma actuală. Legea nr. 
168/2020 este restrictivă, creând un tratament discriminatoriu în rândul participanţilor la 
acţiuni militare, misiuni şi operaţii în afara teritoriului naţional în zone cu grad ridicat de risc. 
Această discriminare este determinată de imposibilitatea conducătorilor autorităţilor cu 
responsabilităţi în apărarea securităţii naţionale de a nominaliza, în funcţie de gradul de risc al 
ariei geografice, zonele de misiune unde, în condiţiile şi cu aprobarea Consiliului Suprem de 
Apărare a Ţării, sunt executate misiuni cu grad ridicat de risc.

Totodată, articolul 21 stabileşte cu claritate instituţia abilitată să acorde drepturile 
prevăzute de Lege, fără a face însă precizări şi cu privire Ia procesul de punere în plată a 
drepturilor băneşti, pe categorii de beneficiari.
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In fapt, instituţiile militare ce nu au în subordine case sectoriale de pensii pierd 
beneficiul monitorizării personalului propriu trecut în rezervă/retragere - titular al unei pensii 
militare de stat.

Odată cu deschiderea dreptului la pensie militară, situaţia centralizată a drepturilor de 
asigurări sociale încasate de către cadrele militare în rezervă şi în retragere revine caselor 
sectoriale de pensii care realizează evidenţa acestor drepturi, verificând modul de constituire, 
virare şi încasare a sumelor acordate şi desfăşurând, inclusiv, activităţi de monitorizare şi 
control. Acest fapt a determinat instituţiile care au în subordine case sectoriale de pensii să 
stabilească în sarcina acestora obligaţia plăţii către pensionarii militari inclusiv a drepturilor 
băneşti prevăzute de Legea nr. 168/2020.

Pe cale de consecinţă, în scopul asigiirării unui control unitar şi optimizării proceselor 
de monitorizare şi alocare la plată a drepturilor băneşti este necesar ca şi pentru pensionarii 
militari proveniţi din instituţiile ce nu au case sectoriale de pensii, plata drepturilor prevăzute 
de Legea nr. 168/2020 să se realizeze prin casele sectoriale de pensii în evidenţa cărora aceştia 
se află.

Date fiind argumentele prezentate, vă solicităm dezbaterea şi aprobarea prezentei propuneri 
legislative.

Iniţiatori:

Nicu Fălcoi, deputat USR

Felix Stroe, senator PSD

Antonel Tănase, deputat PNL

Nicolae Roman, deputat AUR

Lorând Turos, senator UDMR

Liviu - Dumitru Voiculescu, senator PNL

Mihai Weber, deputat PSD
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