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AVIZ
referitor la propunerea legislativa pentru modiflcarea §i completarea 

Legii nr. 168/2020 pentru recunoa§terea meritelor personalului 
participant la ac^iuni militare, misiuni ^i operatii pe teritoriul sau 

in afara teritoriului statului roman §i acordarea unor drepturi 
acestuia, familiei acestuia §i urma^ilor celui decedat

Analizand propunerea legislativa pentru modificarea §i 
completarea Legii nr.168/2020 pentru recunoa^terea meritelor 
personalului participant la acfiuni militare, misiuni ^i operalii pe 

teritoriul sau in afara teritoriului statului roman §i acordarea unor 
drepturi acestuia, familiei acestuia $i urma^ilor celui decedat 
(b78/23.02.2022), transmisa de Secretarul General al Senatului cu 

adresa nr.XXXV/1153/01.03.2022 si inregistrata la Consiliul 
Legislativ cu nr.D213/02.03.2022,

CONSILIUL LEGISLATIV

A

In temeiul art.2 alin.(l) lita) din Legea nr.73/1993, republicata §i art.46 

alin.(2) din Regulamentul de organizare §i functionare a Consiliului 
Legislativ,

Avizeaza favorabil propunerea legislativa, cu urmatoarele 

propuneri si observatii:
1. Propunerea legislativa are ea obiect de reglementare 

modificarea si completarea prevederilor 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, urmarind, m principal, extinderea sferei persoanelor care pot 
beneficia de statutul de „Veteran din teatrele de operatii”, astfel incat la 

acordarea acestui statut „sa fie avute in vedere durata participarii, 
nivelul expunerii la rise, precum si importanta misiunii/operatiei”.

Totodata, potrivit Expunerii de motive, se urmareste ca 

„recunoasterea meritelor de «Veteran in teatrele de operatii» sa se 

realizeze in cadrul oficial al unui ceremonial militar organizat anual de 

catre fiecare institute a sistemului national de aparare”.
A.

2. In considerarea Deciziilor Curtii Constitutionale nr.548/2008 si
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786/2009, propunerea legislativa face parte din categoria legilor 

ordinare, iar in aplicarea prevederilor art.75 alin.(l) din Constitutia 

Romaniei, republicata, prima Camera sesizata este Senatul.
3. Prin avizul pe care il emite, Consiliul Legislativ nu se pronunta 

asupra oportunitatii solutiilor legislative preconizate.
4. Din considerente care tm de ftuenta exprimarii trebuie evitata 

repetitia prepozitiei „pentm”, motiv pentm care sugerto ca titlul sa debuteze 

astfel: „Legeprivind
5. La art.I pct.l, referitor la modificarea art.4, constatam ca, fata 

de reglementarea in vigoare, norma preconizata nu este diferita decat la 

alin.(l), prevederile alin.(2) si (3) fiind identice, iar in cazul alin.(4) 
singura deosebire consta in forma articulata a termenului „teatre”, care 

nu este oportuna din punct de vedere al redactarii.
Pentru concizia si supletea reglementarii, propunem ca 

modificarea sa vizeze numai alin.(l) al art.4, caz in care partea 
dispozitiva ar trebui reformulata astfel:

„1. La articolul 4, alineatul (1) se modiflca si va avea urmatorul
cuprins:”.

A

In continuare se va reda intre ghilimele doar textul propus pentru 
alin.(l), urmand ca textele propuse pentru alin.(2) - (4) sa fie eliminate, 
avand in vedere ca asupra acestora nu se intervine prin prezenta
propunere.

La textul preconizat pentru art.4 alin.(l) partea introductiva, 
este necesara inlocuirea sintagmei „Personalul care a participat” cu 

expresia „Personalul participanf’, care este definita la art.2 alin.(l) din 
actul de baza.

A

In plus, pentru o exprimare corecta din punct de vedere 
gramatical, sintagma „in una din urmatoarele situatii” se va inlocui cu 
sintagma „intr-una dintre urmatoarele situatii”.

2



La textul propus pentru lit.a), semnalam ca expresia „a participat 
120 de zile” poate crea probleme de interpretare, iar pentru asigurarea 
previzibilitatii normei apreciem ca este necesara reformularea sa sub 

forma „a participat cel putin 120 de zile”.
Pentru rigoare in exprimare, in cadrul textului preconizat pentru 

lit.b), propunem inlocuirea expresiei „schimburi de foe” cu sintagma 

„schimburi de focuri”.
A

In plus, semnalto ca termenul „adversarii” este neclar, putand 

conduce la dubii in interpretare, deoarece nu beneficiaza de o definitie 
nici in cuprinsul propunerii si nici in Legea nr. 168/2020, iar, in lipsa 

acesteia, nu se intelege care sunt persoanele avute in vedere.
Semnalam ca in textul propus pentru lit.c) este folosit termenul 

„prizonier”, dar acceptiunea acestuia nu este stabilita in actul de baza. 
Pentru asigurarea previzibilitatii normelor si pentru corelare cu actele 

normative care reglementeaza aspecte similare, cum ar fi Legea 
nr.44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale 

invalizilor §i vaduvelor de razboi si Decretul-lege nr.l 18/1990 privind 
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de 

dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor 
deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, este necesara 
prevederea unei defmitii a termenului „prizonier” in cuprinsul art.2.

Totodata, pentru o exprimare corecta din punct de vedere 
gramatical, adverbul „minim” se va inlocui cu forma corecta 

„minimum”.
Referitor la textul propus pentru lit.d), semnalam faptul ca norma 

foloseste atat sintagma „actiunilor militare” cat si expresia 

„actiuni/operatii militare”, ceea ce ar putea conduce la interpretarea ca
A

au fost avute in vedere ipoteze diferite. Intrucat, asa cum prevede art.4 
alin.(l), calitatea de „Veteran din teatrele de operatii” se acorda 

personalului care a participat la „actiuni militare, misiuni si operatii”, 
iar definitia de la art.2 lit b) din legea de baza se refera, fara sa distinga, 
tot la „actiuni militare, misiuni si operatii”, se impune revederea 

textului si reformularea sa in acord cu intentia de reglementare.
La textul propus pentru lit.e), pentru o exprimare corecta, 

sintagma „de sprijin al actiunilor militare, misiuni si operatii” se reda 
sub forma „de sprijin al actiunilor militare, misiunilor si operatiilor”.
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6. La art.I pct.2, pentru respectarea uzantelor normative §i pentru 
o corecta exprimare, partea dispozitiva se va reda astfel:

„2. La articolul 5, dupa alineatul (2) se introduc doua noi 
alineate, alin.(3) si (4), cu urmatorul cuprins:”.

Cu privire la textul propus pentru alin.(4), semnalam ca utilizarea
A

expresiei „Inmanarea semnului onorific” creeaza dificultati de 

interpretare, prin raportare la norma introdusa la alineatul anterior, 
potrivit careia pe uniforma militara calitatea de veteran se evidentiaza 

prin msemii onorific.
7. La art.I pct.3, constatam ca textul propus pentru art.l2 alin.(l) 

lit.a), prin care se instituie dreptul de a purta la uniforma militara 

insemnul onorific ^Veteran din teatrele de operatii”, nu mai prevede in 
mod explicit dreptul de a purta uniforma militara, asa cum era stabilit 
in forma initiala. Pentru a asigura caracterul complet al reglementarii, 
apreciem ca se impune revederea si reformularea normei.

Totodata, pentru unitate in reglementare si pentru a nu crea un 

regim discriminatoriu, se impune ca dreptul de a purta insemnul 
onorific sa fie prevazut §i pentru militarii invalizi, civilii invalizi, ranitii 
si personalul participant care au dobandit afectiuni fizice. Dreptul 
acestora de a primi §i de a purta uniforma militara dupa trecerea in 
rezerva sau in retragere este prev^ut la art.8 alin.(l) lit.e), fund insa 

necesara si prevederea expresa a dreptului de a purta, la uniforma, 
insemnul onorific. In acest sens, propunem inserarea, in cadrul art.I, a 
unui nou punct, a carui parte dispozitiva sa prevada modificarea in 

sensul indicat a art.8 alin.(]) lit.e).
in consecinta, punctele art.I vor fi renumerotate conform ordinii 

articolelor asupra carora se intervine prin modificari.
O alta observatie cu privire la norma propusa vizeaza 

sintagma „dupa trecerea in rezerva sau iesirea la pensie pentru limita
A

de varsta”. In forma sa actuala, art. 12 alin.(l) lit.a) reglementeaza 

dreptul veteranilor din teatrele de operatii de a purta uniforma „dupa 

trecerea in rezerva sau in retragere”, cea din urma ipoteza fund practic 

iimitata la cadrele militare care nu mai indeplinesc conditiile pentru 

a fi chemate la satisfacerea serviciului militar.
A

In opinia noastra, textul propus nu are precizie juridica §i poate 

crea dubii in interpretare, ceea ce ar putea conduce chiar la o restrangere 

a dreptului de a purta insemnul onorific. Atragem atentia asupra 
ipotezei in care trecerea in rezerva are loc din alt motiv decat iesirea la
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pensie, in doua momente diferite, fara sa fie clar dupa care dintre ele se 
naste dreptul de a purta uniforma cu insemne.

Reiteram, totodata, observatia anterioara cu privire la caracterul 
discriminatoriu al normei propuse in raport cu militarii invalizi, civilii 
invalizi, ranitii si personalul participant care au dobandit afectiuni 
fizice, care au dreptul de a purta uniforma militara, dupa trecerea in 

rezerva sau in retragere.
A

In consecinta, este necesara revederea si reformularea textului.
La textul propus pentru artl2 alin.(l) litc), pentru precizia 

normei, recomandam completarea si reformularea expresiei „incepand 

cu data implinirii varstei de pensionare prevazuta de lege pentru fiecare 

categorie de personal participant”, in sensul indicarii actelor normative 

avute in vedere si a elementelor structurale incidente.
Totodata, recomandam a se analiza daca sintagma mentionata 

acopera toate situatiile in care personalul participant ar trebui sa 

beneficieze de indemnizatie, avand in vedere ca, potrivit normei in 
vigoare, indemnizatia lunara, neimpozabila - in alt cuantum decat cel 
propus - se acorda dupa trecerea in rezerva sau retragere, precum si la 

incetarea raporturilor de munca sau serviciu.
Din considerente gramaticale, expresia „varstei ... prevazuta” va 

fl redata sub forma „varstei ... prevazute”;
8. Pentru supletea redactarii, la art.III, propunem ca textul . xu 

modiflcarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si 
completarile aduse prin prezenta lege...” sa fie redat sub forma . xu 

modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin 

prezenta lege...”

Bucure^ti
Nr.281/21.03.2022
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EVENIMENTE SUFERITE de actui...

M. Of. nr. 715/8 aug. 2020

Lege pentru recunoa§terea meritelor personalului participant la acpuni militare, misiuni §i operapi 
pe teritoriul sau m afara teritoriului statului roman §i acordarea unor drepturi acestuia, familiei 
acestuia §i urma§ilor celui decedat

L. nr. 168/2020

promulgata prin D. nr. 447/20201 M. Of. nr. 715/8 aug. 2020
Decret privind promulgarea Legii pentru recunoa§terea 
meritelor personalului participant la ac^iuni militare, misiuni §i 
operatii pe teritoriut sau Tn afara teritoriului statului roman §i 
acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia §1 urma^ilor 
celui decedat

2.rectificare M. Of. nr. 456/28 apr. 2021 rectifica art. 27 alin. (2)
RECTIFICARE

3 modificari prin M. Of. nr. 1148/2 dec. 2021L. nr. 278/2021 modified art. 2 lit. k), art. 12 alin. (1) lit. c), 
art. 18 alin. (!) lit.fj: 
introduce alin. (4) la art. 21; 
abrogd art. 18 alin. (3) lit. a)

Lege privind modificarea §i completarea Legii nr. 168/2020 
pentru recunoa^terea meritelor personalulul participant la 
aejiuni mllitare, misiuni §i operatii pe teritoriul sau In afara 
teritoriului statului roman $i acordarea unor drepturi acestuia, 
familiei acestuia $i urma^ilor celui decedat




