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In conformitate cu prevederile art. 111 alin. (1) din Constituţie şi în temeiul 
art. 25 lit. (b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019privind Codul 

Administrativ, Guvernul României formulează următorul:

PUNCT DE VEDERE

referitor la propunerea legislativă 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, iniţiată de domnul 

deputat USR Nicu Fălcoi împreună cu un grup de parlamentari PSD, PNL, AUR 
şi UDMR (Bp. 434/2021).

I. Principalele reglementări

Prin iniţiativa legislativă se propune completarea definiţiei de la art. 2 lit. k) 

din 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 acestuisa şi urmaşilor celui 
decedat, 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.

II. Observaţii

1. Din punct de vedere al tehnicii legislative, menţionăm că atât titlul, cât şi 
partea dispozitivă a pct. 1 al articolului unic, trebuiau să reflecte operaţiunea de 
modificare a prevederilor art. 2 Legea nr. 168/2020. în acest sens, dispoziţiile 

art. 59 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 dispun: ^'modificarea unui act normativ
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constă în schimbarea expresă a tecxtului unora sau mai multor articole ori 
* alineate ale acestuia şi în redarea lor într-o nouă formulare‘\ iar potrivit art. 41 

alin. (1) din acelaşi act normativ: ^""Titlul actului normativ cuprinde denumirea 

generică a actului, în funcţie de categoria sa juridică şi autoritatea emitentă , 
precum şi obiectul reglementării exprimat sintetici

2. Semnalăm faptul că nici din cuprinsul iniţiativei legislative şi nici din 

Expunerea de motive, nu rezultă cu claritate dacă prin completarea propusă se 

doreşte lărgirea categoriilor de beneficiari ai Legii nr. 168/2020, având în vedere 

că personalul participant se regăseşte definit la art. 2 lit. a).

3. Menţionăm faptul că, în şedinţa din data de 06,10.2021 a Comisiei pentru 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor, Cameră 

decizională, s-a dezbătut şi votat un raport de admitere cu amendamente asupra 

Proiectului de Lege pentru modificarea 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 (L 215/2021, Pix. 300/2021), 
amendamentele votate având obiect identic cu cel cuprins în prezenta iniţiativă 
legislativă.

Având în vedere că, în data de 26.10.2021, proiectul de lege anterior invocat 
a fost adoptat de Camera Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională, 
aflându-se în prezent la promulgare, considerăm că prezenta propunere legislativă 
a rămas fără obiect.

III. Punctul de vedere al Guvernului

Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative.

Cu stimă.

Florin^^aMllApg

Doamnei senator Anca Dana DRAGU 

Preşedintele Senatului
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