
EXPUNERE DE MOTIVE

la propunerea legislativa pentru modificarea completarea

Legii nr. 168 din 7 august 2020 pentru recunoasterea meritelor 

personalului participant la ac^iuni militare, misiuni $i operatii pe teritoriul 

sau m afara teritoriului statului roman ^i acordarea unor drepturi acestuia, 

familiei acestuia $i urma^ilor ceiui decedat

Pentru a recunoaste contributia adusa de catre veterani la dezvoltarea 

relatiilor Internationale si a parteneriatelor strategice prin asigurarea unui suport 

faptic si material, precum si de catre participantii la actiuni militare pe teritoriul 

national, a fost adoptata si pusa Tn aplicare Legea nr. 168 din 2020 pentru 

recunoasterea meritelor personalului participant la actiuni militare, misiuni si 

operatii pe teritoriul sau m afara teritoriului statului roman si acordarea unor 

drepturi acestuia, familiei acestuia si urmasilor ceiui decedat.

in perioada de aplicare au beneficiat peste 14000 de militari activi din toate 

institutiile Sistemuiui National de Aparare si aproximativ 3.550 de militari In 

rezerva ai institutiilor aceluiasi Sistem Naponal de Aparare.

in prezent, de prevederile in vigoare, ale Legii 168/2020 beneficiaza 15.640 

militari activi si circa 4.020 militari in rezerva!

Lunar cele 15.640 persoane active/institutiile abilitate sa desfasoare astfel de 

actiuni, au beneficiat de suma de 575 lei msumand 8.993.000 lei ceea ce 

mseamna 107.916.000/an si 

mentionate au primit suma de 425 lei, adica au fost platite cu suma de 1.708.500 

lei, ceea ce inseamna 20.512.000 lei/an. Suma totala alocata pentru finantare 

reprezinta 128.428.000 lei, anual.

4.020 persoane din rezerva institutiilor sus

De asemenea, se constata ca, m conformitate cu dispozitiile aflate in vigoare 

in prezent, beneficiaza de statutui de personalul militar sau civil, activ sau m 

rezerva (la pensie), persoanele care au participat la actiuni militare, misiuni si
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operatii desfasurate m teatre de operatii/zone de misiuni cel putin 120 de zile, 

neintrerupt sau cumulativ, fara a se specifica alte situatii prezumtive de amenintare 

sau de rise la adresa personalului participant in teatre de operatii.

Completarea si modificarea legii este necesara deoarece s-au identificat si aite 

situapi care impun recunoasterea meriteior: participarea la misiuni si operapi sau 

acpuni/activitap de sprijin pe o durata mai scurta; angajarea in schimburi de focuri 

cu adverserui; luarea ca prizonier de catre fortele adverse; desfasurarea de aepuni 

de culegere, analiza, prelucrare de informapi necesare planificarii si desfasurarii 

misiunilor sau operapilor; misiuni de monitorizare a respectarii acorduriior de 

incetare a focuiui; activitap de pregatire a personalului pentru aplicarea legii din 

statu! afectat; aepuni de asigurare a trecerii de la starea de conflict la starea de 

normalitate; fn statu! afectat misiuni de consiliere si misiuni de realizare a cooperarii 

intre civili si militari fn zona de conflict specifice tuturor institupilor Sistemului 

Naponal de Aparare.

De asemenea, este necesar sa se specifice mai clar momentui de la care 

veteranii din teatrele de operatiuni vor dobandi efectiv statutui acesta, fara a se 

realize tratamente diferentiate si inechitati ale personalului participant Tn functie de 

durata participarii la actiuni militare, misiuni sau operatii si importanta militara a 

acestora, precum si de teritoriul pe care se desfasoara acestea. Echitatea 

presupune sa se acorde un tratament egal pentru toti participantii considerand ca 

este oportuna eliminarea discriminarii mtre participantii, inclusiv cei care sunt 

angrenati, Tn mod unic Tn actiuni cu grad de rise si durata variabila/diferita.

Consideram ca este oportun sa se asigure un tratament echitabil pentru 

acordarea drepturilor stipulate prin lege Tntregului personal participant la actiuni 

militare, misiuni si operatii pe teritoriul sau Tn afara teritoriului tarii, precum si 

familiei acestuia nu numai la trecerea Tn rezerva, ci si urmasilor celui decedat, 

indiferent de institutiile/autoritatile din care au facut parte sau de casa de pensii la 

care sunt arondati.

Din analiza situatiei rezulta ca pot exista inechitati, uneori chiar si Tntre 

persoane aflate Tn activitate ale aceleasi structuri militare, Tn report cu participarea 

la actiuni militare, misiuni si operatii pe teritoriul national sau Tn afara teritoriului 

national.
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S-a constatat faptui ca anumite categorii de personal nu beneficiaza m prezent 

de aceste drepturi, astfel: personal, care prin atributii exercita activitati de control 

si de Tndrumare a personalului participant la actiuni militare, misiuni si operatii pe 

teritoriul national sau m afara teritoriului national, durata activitatilor m teatre de 

operatii a acestor categorii de personal este scurta, iar misiunile sunt repetitive sau 

nu, dar riscurile la care se expun sunt identice cu ale personalului participant pe o 

durata mai mare. De asemenea, expunerea la riscuri este mai intense pentru 

personalul autoritatilor/structurilor abilitate prin lege pentru obtinerea de informatii 

referitoare la securitatea trupelor din teatrele de operatii sau care execute misiuni 

si/sau operatii pe spatii ostile, sub autoritatea nationals sau a 

organizatiilor/coalitiilor Internationale, ori misiuni de monitorizare a respectarii 

acordurilor de Tncetare a focului; activitati de pregatire a personalului pentru 

aplicarea legii in statui afectat; actiuni de asigurare a trecerii de la starea de 

conflict la starea de normalitate din statui afectat; misiuni de consiliere si misiuni 

de realizare a cooperarii Tntre civili si militari in zona de conflict specifice tuturor 

institutiilor Sistemului National de Aparare.

Dat fiind faptui ca activitatea militara se desfasoara pe baza de ordin verbal 

sau scris pe toata durata acesteia, indiferent de locul de desfasurare: teritoriul 

national sau in afara acestuia, iar toate elementele caracteristice actiunilor militare, 

misiuni si operatii sunt precizate prin ordin, sunt inscrise m ordinul de zi pe unitate 

sau m jurnalul actiunilor militare si nu pot fi modificate decat de catre decidenti.

Se constata ca este necesar sa se identifice modul de solutionare a 

tratamentelor diferentiate si inechitatilor fata de personal, in functie de durata 

participarii la actiuni militare, misiuni sau operatii si importanta militara a acestora, 

precum si de teritoriul pe care se desfasoara acestea.

Completarea si modificarea legii este determinate si impusa de evolutia 

numerica a personalului participant la actiuni militare, misiuni si operatii, activ m 

prezent si care, determinat de criterii personale de evaluare, Tsi poate schimba 

statutui si raportui de serviciu fata de institutiile Sistemului National de Aparare.

Constatand ca dimensiunea morala si rezonanta nationala a evenimentului, 

la care se adauga rolul sau instructiv, efectele pozitive ale sportului privind 

recuperarea fizica si recuperarea/reabilitarea psihica constituie argumente solide 

pentru acordarea suportului logistic si financier, necesare Tn vederea participarii la
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astfel de actiuni, se trage concluzia ca este utila modificarea actualului cadru 

legislativ, care nu cuprinde toate elementele de suport legal pentru veteran!, 

invalizi si raniti, precum si a msotitorilor acestora privind reinsertia socio- 

profesionala, dar si recuperarea fizica si psihica prin actiuni de sprijin real.

Analizand cadrul legislativ actual, se constata ca, in baza prevederilor Legii nr. 

168/2020, statutui de "veteran in teatrele de operatil" se acorda pentru 

recunoasterea meritelor personalulul participant la actiuni militare, misiuni si 

operatii pe teritoriul sau m afara teritoriului statului roman.

Pentru evidentierea acestor merite, este importanta recunoasterea acestora 

Tntr-un cadru oficial, sustinut de un ceremonial militar, organizat m data de 06 

august a fiecarul an de Ziua Eroilor.

Este necesar sa se ia m considerare faptui ca interesul participarii fortelor 

militare si a personalului civil la astfel de actiuni militare, misiuni si operatii cu 

durata diferita si cu grad de rise variabil, poate creste, iar adoptarea unor 

modificari si completari ale legii sunt necesare in scopul largirii spectrului de situatii 

reale, ivite in cadrul actiunilor militare pe teritoriul national sau Tn afara teritoriul 

national.

Apreclem ca propunerile enuntate vor contribui la sporirea eficientei 

actiunilor fortelor nationale in teatrele de operatii sau pe teritoriul national si, 

implicit, la evidentierea locului si a rolului in cadrul aliantelor militare la care este 

parte.

Aceste propuneri contribuie la mtarirea spiritului de corp, a coeziunii 

structurilor militare si a sporirii si imbunatatirii imaginii Armatei Romane.

Deoarece toate aceste aspecte vizeaza interesul public si constituie situatii 

a caror reglementare nu poate fi amanata, supun dezbaterii si adoptarii 

Parlamentului prezenta initiativa legislative.

in numele initiatorilor.
D^put^ Nicolae N. ROMAN

Deputat Stelutf^CATANICIU
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Coinitiatorii propunerii legislative - LEGE pentru completarea si modificarea Legii 
nr. 168 / 2020 pentru recunoasterea meritelor personalului participant la actiuni 
militare, misiuni si operatii pe teritoriul sau in afara teritoriului statului roman si 

acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia si urmasilor celui decedat
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Coinitiatorii propunerii legislative - LEGE pentru completarea si modificarea Legii 
nr. 168 / 2020 pentru recunoasterea meritelor personalului participant la actiuni 
militare, misiuni si operatii pe teritoriul sau in afara teritoriului statului roman si 
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label cu sustinatorii Proiectului de Lege 
LEGE pentru completarea si modificarea Legii nr. 168 / 2020 

pentru recunoasterea meritelor personalului participant la actiuni militare, 
misiuni si operatii pe teritoriul sau m afara tehtoriului statului roman si acordarea 

unor drepturi acestuia, familiei acestuia si urmasilor celui decedat
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Tabel cu sustinatorii Proiectului de Lege 
LEGE pentru completarea si modificarea Legii nr. 168 / 2020 

pentru recunoasterea meritelor personalului participant la actiuni militare, 
misiuni si operatii pe teritoriul sau in afara tehtoriului statului roman si acordarea 

unor drepturi acestuia, familiei acestuia si urmasilor celui decedat
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