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AVIZ
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a
Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională a fost sesizată spre dezbatere şi avizare cu proiectul de
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.114/2018
privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor
măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi
prorogarea unor termene, trimis cu adresa nr. Plx 93 din 4 martie 2019 şi
înregistrat sub nr. 4c-15/209 din 7.03.2019.
Conform dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi
ale art. 92 alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, Comisia a dezbătut proiectul de Lege, menţionat mai sus, în
şedinţa din 12 martie 2019.
Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării,
expunerea de motive și avizul Consiliului Legislativ nr. 1237 din 28.12.2019.
În urma dezbaterilor Comisia, cu majoritate de voturi pentru, a
hotărât avizarea favorabilă a proiectului de Lege cu amendamentele
anexate prezentului aviz.
Preşedinte
Dorel – Gheorghe Căprar

Amendamente admise
asupra
proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri
în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare,
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene ( PLx 93/2019)
Nr. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
crt.
nr. 114/2018
Art. 34. alin. (2)

1.

2.

„(2) Începând cu 1 ianuarie 2019,
cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor,
compensaţiilor, primelor şi al celorlalte
elemente ale sistemului de salarizare care
fac parte, potrivit legii, din salariul brut
lunar, solda lunară de care beneficiază
personalul plătit din fonduri publice, se
menţine cel mult la nivelul cuantumului
acordat pentru luna decembrie 2018, în
măsura în care personalul ocupă aceeaşi
funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în
aceleaşi condiţii.”

Art. 36 alin. (5)
„(5) Prin excepţie de la prevederile alin.
(1), în anii 2019 - 2020, pentru personalul

Amendament

Motivare

Potrivit art. 7 alin. (3) din Anexa VI
la Legea-cadru 153/2017, cuantumul
soldei de grad/salariului gradului
profesional deținut se actualizează
proporțional cu evoluția salariului de
bază minim brut pe țară garantat în
plată, prin hotărâre a Guvernului.
Având în vedere că începând cu
01.01.2019 salariul de bază minim brut
pe țară garantat în plată a crescut (HG
937/2018), există temeiul legal pentru
actualizarea soldei de grad/salariului
gradului profesional deținut.
Amendamentul
propus
reglementează posibilitatea de a acorda,
în anul 2019, cuantumul actualizat prin
hotărâre de Guvern al soldei de
grad/salariului gradului profesional
deținut, ținând cont de faptul că potrivit
art. 3 din Legea nr. 80/1995 privind
statutul cadrelor militare, gradul militar
este un drept al titularului şi reprezintă
recunoaşterea în plan social a calităţii de
cadru militar.
La articolul 36, alinetul (5) se modifică și va avea Potrivit OG 58/1998 structurile de
primire turistice includ: structuri de
următorul cuprins:
„(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în perioada primire turistice cu funcţiuni de cazare

La art. 34, alineatul (2) se modifică și va avea următorul
cuprins:
„(2) În anul 2019, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor,
compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale
sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din
salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul
plătit din fonduri publice, cu excepția soldei de
grad/salariului gradului profesional deținut, se menţine cel
mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie
2018, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi
desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.”
( Autor : membrii PSD și ALDE din Comisia pentru apărare)

militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu
statut special din sistemul administraţiei
penitenciare şi personalul civil din
instituţiile publice de apărare, ordine
publică şi securitate naţională se
decontează serviciile turistice prestate de
orice structură de primire turistică aflată
pe teritoriul României, în limita valorică
prevăzută la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009
privind acordarea voucherelor de vacanţă,
aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 94/2014, cu modificările şi
completările
ulterioare.
Cuantumul
sumelor decontate nu se ia în calcul la
determinarea limitei prevăzute la art. 25
din Legea-cadru nr. 153/2017, cu
modificările şi completările ulterioare.”
Alineat nou

2019 - 2020, pentru personalul militar, poliţiştii, funcţionarii
publici cu statut special din sistemul administraţiei
penitenciare şi personalul civil din instituţiile publice de
apărare, ordine publică şi securitate naţională se decontează
serviciile turistice prestate de orice structură de primire
turistică aflată pe teritoriul României, achiziționate direct de
la acestea sau prin agenții de turism, în limita valorică
prevăzută la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de
vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
94/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
Cuantumul sumelor decontate nu se ia în calcul la
determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr.
153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.”
( Autor : membrii PSD și ALDE din Comisia pentru apărare )

La articolul 39. după alineatul (6) se introduce un nou
alineat, alineatul (7) cu următorul cuprins:
„(7) Procedura de plată eșalonată prevăzută la alin. (1) nu se
aplică personalului pensionat.”

3.
( Autor : membrii PSD și ALDE din Comisia pentru apărare)

Articol nou

4.

turistică; structuri de primire turistice cu
funcţiuni de alimentaţie public; structuri
de primire turistice cu funcţiuni de
agreement; structuri de primire turistice
cu funcţiuni de transport; structuri de
primire turistice cu funcţiuni de
tratament balnear.
Amendamentul
propus clarifică
modalitatea de decontare a serviciilor
turistice, în situația în care acestea sunt
achizionate prin agenții de turism care,
potrivit legii, nu reprezintă structuri de
primire turistică.

După art. 45 se introduce un nou articol, articolul 451, cu
următorul cuprins:
„451 – De prevederile art.1 alin. (4) din Ordonanța de urgenţă
a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare,
precum şi modificarea şi completarea unor acte normative,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 137/2017, beneficiază
si personalul din instituţiile publice de apărare, ordine publică
şi securitate naţională care desfășoară activitate de spectacole
sau concerte”.
( Autor : membrii PSD și ALDE din Comisia pentru apărare )

Plata într-o singură tranșă a sumelor
prevăzute prin hotărâri judecătorești în
favoarea personalului pensionat are ca
efect simplificarea modului de declarare
a obligațiilor fiscale aferente și de
clarificare a interpretărilor privind
aplicarea alin. (1) personalului pensionat
care nu mai face parte din categoria
„personalului
din
instituțiile
și
autoritățile publice”.
Completarea
propusă
asigură
salarizarea unitară a personalului care își
desfăsoară activitatea în structuri din
subordinea instituțiilor publice de
apărare, ordine publică şi securitate
naţională și care este salarizat potrivit
familiei ocupaționale de funcții bugetare
„Cultură”.
Această categorie de personal nu a
beneficiat de majorările salariale
acordate începând cu 1 februarie 2017
prin OUG nr. 2/2017, întrucât instituțiile

în care activează personalul mai sus
menționat nu au un statut clar definit de
instituții publice de spectacole și
concerte (fiind unități din subordinea
instituțiilor publice de apărare, ordine
publică şi securitate naţională).
Articol nou

5.

După art. 55 se introduce un nou articol, articolul 551 cu
următorul cuprins:
Art. 551 – Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu
modificările ulterioare, se modifică și completează după cum
urmează:
1. La articolul 33, după alineatul (4) se introduce un nou
alineat, alineatul (5) cu următorul cuprins:
„(5) Prevederile alin. (1)-(4) nu se aplică instituțiilor de
apărare, ordine publică și siguranță națională.”

În conformitate cu prevederile Legii nr.
182/2002
privind
informațiile
clasificate,
cu
modificările
și
completările ulterioare, lista funcțiilor
din statele de organizare ale instituțiilor
de apărare, ordine publică și siguranță
națională are caracter clasificat.

2 La nota de la capitolul I din anexa VI, se introduce un nou
alineat, cu următorul cuprins:
”Coeficienții funcțiilor din domeniul aeronautic, naval,
informații pentru apărare și operații speciale pot fi majorați
cu până la 10%, prin ordin/decizie a ordonatorilor principali
de credite, în limita a 20% din numărul total de posturi
prevăzute în statele de organizare.”

Amendamentul propus reglementează
posibilitatea de a acorda majorarea
soldei de funcție/salariului de bază și
altor categorii de personal care
desfășoară activități complexe și care
implică o solicitare mare de efort. În
principiu, sunt vizate persoanele care
desfășoară activități în domeniul
aeronautic, naval, de informații pentru
apărare și operații speciale.

3. La anexa nr. VI, capitolul II, secțiunea a 2-a, articolul 14,
alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
(2) Compensaţia prevăzută la alin. (1) se acordă şi
personalului din structurile din domeniile informaţii pentru
apărare, cercetare, apărare cibernetică sau operaţii speciale
ale Ministerului Apărării Naţionale, precum şi celui din
structurile din domeniul informaţii pentru realizarea
securităţii naţionale din Ministerul Afacerilor Interne.

Amendamentul propus reglementează
posibilitatea de a acorda și personalului
care încadrează structuri de apărare
cibernetică compensația de risc/pericol
deosebit. Propunerea vizează atragerea
de personal calificat, având în vedere
provocările României în contextul
geopolitic actual.

4. La anexa nr. VI, capitolul II, secțiunea a 2-a, articolul 17
se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 17 Drepturile de transport ale personalului militar în
activitate, ale poliţiştilor, ale funcţionarilor publici cu statut
special din sistemul administraţiei penitenciare, ale elevilor
şi studenţilor din instituţiile militare de învăţământ și din
instituțiile de învățământ pentru formarea poliţiştilor, ale
cursanţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea
funcţionarilor publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare, precum şi ale personalului civil
sunt reglementate prin hotărâre a Guvernului.”

Amendamentul propus reglementează
acordarea drepturilor de transport și
elevilor şi studenţilor din instituţiile
militare de învăţământ, similar cu
drepturile acordate celorlalți elevi și
studenți din instituțiile de învățământ
pentru formarea poliţiştilor și din
sistemul administraţiei penitenciare.

5. La anexa nr. VI, capitolul II, secțiunea a 3-a, articolul 20,
alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) Pentru activitatea desfăşurată în unităţi situate în
localităţi sau în zone izolate ori în unităţi situate în localităţi
sau zone unde atragerea personalului se face cu greutate,
personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut
special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi
personalul civil beneficiază de un spor de până la 30% din
solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază.”

Amendamentul
propus
vizează
majorarea acestui spor față de celelalte
categorii, având în vedere condițiile
speciale în care își desfășoară activitatea
personalul încadrat în unități situate în
zone izolate, greu accesibile. Astfel de
locuri de muncă sunt neatractive și, fără
o
recompensare
salarială
corespunzătoare, nu pot fi încadrate.

6. La anexa nr. VI, capitolul II, secțiunea a 3-a, la articolul
20 după alineatul (2) se introduce un nou alineat,
alineatul (3), cu următorul cuprins:
„(3) Personalul militar și civil din cadrul structurilor
Ministerului Apărării Naționale care participă la exerciții și
aplicații în poligoane cu o durată mai mare de 48 ore, precum
și cel care participă la activitățile desfășurate în taberele de
instrucție beneficiază, pentru timpul efectiv prestat în astfel
de condiții, de spor pentru poligon și tabără de 10% din solda
de funcție/salariul de bază.”

Sub raport strategic, una din
preocupările majore ale instituțiilor de
apărare o constituie configurarea și
realizarea pachetelor de forțe/grupurilor
de luptă necesare pentru a răspunde
oportun, în caz de necesitate, riscurilor
și amenințărilor manifeste în zona de
interes strategic a României.
În scopul îndeplinirii acestui
deziderat, instrucția personalului trebuie
să se desfășoare în condiții cât mai
apropiate de cele ale câmpului de luptă.
Astfel, personalul participant la
exerciții și aplicații în poligoane precum
și la activitățile desfășurate în taberelor
de instrucție este supus unor eforturi
prelungite, în condiții vitrege.

7. La anexa nr. VI, capitolul II, secțiunea a 8-a, la articolul
65, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul
(41), cu următorul cuprins:
„(41) Pensia, precum şi alte drepturi specifice se stabilesc,
potrivit legii, în raport cu solda lunară/ salariul lunar,
cuvenită/cuvenit în calitate de personal militar, poliţist sau
funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei
penitenciare, corespunzătoare funcţiilor stabilite potrivit alin.
(5).”
8. La anexa nr. VI, capitolul II, secțiunea a 8-a, la articolul
67, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul
(3), cu următorul cuprins:
„(3) Pensia şi alte drepturi specifice se stabilesc, potrivit
legii, în raport cu solda lunară/salariul lunar cuvenită/cuvenit
în calitate de personal militar, poliţist sau funcţionar public
cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare,
corespunzătoare funcţiilor asimilate, potrivit art. 65 alin. (5).”

Reglementarea exista în legea-cadru de
salarizare anterioară.
Amendamentul propus clarifică, pentru
personalul detașat în afara instituțiilor
publice de apărare, ordine publică şi
securitate naţională sau în regii
autonome ori în companii naţionale
aflate
în
subordinea/coordonarea
acestora, modul în care se stabilesc
pensia și alte drepturi specifice (ex.
compensația lunară pentru chirie) prin
raportare la solda lunară cuvenită sau
salariul
lunar
cuvenit
ca
militar/polițist/funcționar public cu
statut special.

9. La Anexa nr. VI, capitolul II, secţiunea a 8-a, la articolul
69 după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul
(5), cu următorul cuprins:
„(5) Indemnizaţiile de încadrare şi celelalte drepturi ale
judecătorilor şi procurorilor militari, ale personalului auxiliar
de specialitate, precum si ale personalului conex si civil de la
instanţele judecătoreşti şi parchetele militare se stabilesc,
după caz, de directorul Direcţiei instanţelor militare din
cadrul Ministerului Apărării Naționale, respectiv de
procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie."

Având în vedere faptul că Ministerul
Justiției, în aplicarea legii, consideră că
drepturile judecătorilor militari trebuie
stabilite de ministrul apărării naționale,
amendamentul
propus
clarifică
autoritatea care stabilește aceste
drepturi.

10. La anexa nr. VI, capitolul II, secțiunea a 9-a, după
articolul 74 se introduce un nou articol, articolul 741, cu
următorul cuprins:
„741 – (1) Pentru perioada concediului de odihnă, personalul
din instituțiile de apărare, ordine publică și securitate

La momentul actual, drepturile salariale
de care beneficiază personalul trimis în
misiune permanentă în străinătate, pe
perioada concediului de odihnă, diferă în
funcție de alegerea acestuia de a-și
efectua concediul în țară (situație în care
primește solda/salariul în lei) sau în

națională trimis în misiuni permanente în străinătate, cu
excepția personalului cu statut diplomatic și a personalului
care încadrează birourile atașaților apărării/atașaților de
afaceri interne, beneficiază de salariul lunar în valută.
(2) Unităţile trimiţătoare nu vor mai suporta alte cheltuieli
stabilite potrivit altor acte normative în vigoare, legate de
efectuarea concediului în anul respectiv, nici pentru
personalul în cauză şi nici pentru membrii săi de familie aflaţi
în întreţinere în străinătate.”

11. La anexa nr. VI, capitolul II, secțiunea a 11-a, la
articolul 92 după alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins
„(11) Începând cu 1 ianuarie 2022, personalul prevăzut la
alin. (1) beneficiază în locul soldei lunare brute/salariului
lunar brut de salariul lunar brut stabilit potrivit prevederilor
din familiile ocupaţionale Învăţământ şi Sănătate şi asistenţă
socială, la care se adaugă drepturile prevăzute expres
pentru personalul civil din prezenta anexă și solda de
grad/salariul gradului profesional deţinut”.

( Autor : membrii PSD și ALDE din Comisia pentru apărare
)

6.

Art. 84. - Legea nr. 223/2015 privind La articolul 84, după punctul 1 se introduce un nou punct,

străinătate (situație în care primește
salariul în valută)
Astfel, prin completarea propusă, se
asigură același tratament indiferent de
locul unde își efectuează concediul de
odihnă.
De asemenea, întrucât se vor plăti
drepturile bănești în valută, personalul în
cauză nu va mai beneficia de alte
drepturi bănești stabilite a fi acordate,
prin alte acte normative, în cazul
efectuării concediului de odihnă în țară
(ex. contravaloare normă de hrană,
decontare
servicii
turistice,
contravaloarea documentelor militare de
transport).
Amendamentul
propus
înlătură
inchitățile apărute în situația în care
personalul militar optează pentru salariul
civil din anexele Invățământ/Sănătate și
nu mai beneficiază de drepturile
specifice aplicabile personalului civil
potrivit anexei VI Apărare.
Întrucât specificul militar al acestor
domenii de activitate (învațamânt
militar/spital militar) impune pentru
personalul civil încadrat acordarea unor
drepturi salariale specifice prevăzute
expres în anexa nr. VI (apărare),
reglementarea actuală potrivit căreia de
aceste drepturi nu beneficiază cadrele
militare care optează pentru salariul
lunar brut potrivit art. 92, aici analizat,
instituie un tratament diferit cu privire la
personalul care prestează aceeași
activitate, în același sector bugetar (ex.
învățământ militar, spital militar) și are
aceeași vechime în muncă și în funcție.
Amendamentul propus permite

pensiile militare de stat, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 556 din 27 iulie 2015, cu modificările
şi completările ulterioare, se modifică
după cum urmează:
1. Articolul 59 va avea următorul
cuprins:
"ART. 59
(1) Cuantumul pensiilor militare de stat
aflate în plată la 31 decembrie a anului
anterior se indexează, din oficiu,
începând cu 1 ianuarie a anului în curs,
cu ultima rată medie anuală a inflaţiei,
indicator definitiv, cunoscut la această
dată şi comunicat de Institutul Naţional
de Statistică.
(2) Cuantumul pensiilor militare de stat
nu se indexează dacă rata medie anuală a
inflaţiei menţionată la alin. (1)
înregistrează valori negative."
2. Articolul 60 va avea următorul
cuprins:
"ART. 60
(1) La stabilirea pensiei militare de
stat, pensia netă nu poate fi mai mare
decât media soldelor/salariilor lunare nete
corespunzătoare soldelor/salariilor lunare
brute cuprinse în baza de calcul al
pensiei.
(2) Dacă în urma indexării pensiei
militare de stat stabilite potrivit alin. (1)
rezultă un cuantum al pensiei nete mai
mare decât media soldelor/salariilor
lunare
nete
corespunzătoare
soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în
baza de calcul al pensiei, se acordă acest
cuantum rezultat, fără a depăşi suma
rezultată din aplicarea ratei medii anuale
a inflaţiei, în condiţiile art. 59 alin. (1),
asupra mediei soldelor/salariilor lunare

punctul 11, cu următorul cuprins:
"11. După articolul 59 se introduce un nou
articol, articolul 591, cu următorul cuprins:
„ Art. 591. Cuantumul pensiilor militare de stat se
actualizează, din oficiu, în funcţie de gradul
militar/profesional deţinut la data trecerii în rezervă/încetării
raporturilor de serviciu ori de câte ori se majorează solda de
grad/salariul gradului profesional al militarilor, poliţiştilor şi
funcţionarilor publici cu statut special, potrivit bazei de calcul
al pensiei prevăzute la art. 28, în procentele stabilite la art.
29, 30 şi 108 şi în funcţie de vechimea valorificată prin
ultima decizie de pensie.”
2. La articolul 84, după punctul 2 se introduc
două noi puncte, punctul 3 și 4, cu următorul cuprins:
”3. La articolul 74, alineatul (2) se modifică şi va
avea următorul cuprins:
«(2) Nu constituie modificare a drepturilor de pensie
măsurile de indexare și actualizare a pensiilor.»
4. La articolul 112, alineatul (3) se modifică şi va
avea următorul cuprins:
« (3) Drepturile pentru urmaşii militarilor,
poliţiştilor ori funcţionarilor publici cu statut special în
activitate sau în rezervă, mobilizaţi ori concentraţi în unităţi
militare, decedaţi ca urmare a unor accidente, catastrofe sau
alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi din cauza
serviciului militar ori a unor misiuni şi operaţii în afara
statului român, se indexează şi se actualizează, după caz,
anual conform prevederilor art. 59 şi art. 591. »”

( Autor : membrii PSD și ALDE din Comisia pentru apărare )

actualizarea pensiilor militare ori de câte
ori se majorează solda de grad/ salariul
gradului profesional pentru militarii,
polițiștii sau funcționarii publici cu
statut special aflați în activitate.
Potrivit legii-cadru de salarizare
solda de grad/ salariul gradului
profesional se actualizează, prin hotarâre
a Guvernului, proporțional cu evoluția
salariului de bază minim brut pe țară
garantat în plată.
Actualizarea propusă nu presupune
un nou proces de reclaculare a pensiilor
militare aflate în plată, aceasta putând fi
facută automat prin utilizarea aplicației
informatice.

nete în cauză.
(3) În cazul indexărilor succesive,
cuantumul acordat nu poate depăşi suma
rezultată din aplicarea ratei medii anuale
a inflaţiei, în condiţiile art. 59 alin. (1),
asupra mediei soldelor/salariilor lunare
nete corespunzătoare soldelor/salariilor
lunare brute cuprinse în baza de calcul al
pensiei la care se adaugă suma
reprezentând intervenţia ratei medii
anuale a inflaţiei, în aceleaşi condiţii, din
operaţiunile de indexare anterioare.
(4) Dispoziţiile art. 59 alin. (2) se
aplică în mod corespunzător."
Articol nou

7.

După articolul 85 se introduce un nou articol, articolul 851
cu următorul cuprins:
Art. 851 – După litera v) a alineatului (5) al articolului 2
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind
concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830
din 10 decembrie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr.
132/2011, cu modificările și completările ulterioare, se
introduce o nouă literă, litera x) cu următorul cuprins:
„x) au fost trimiși în misiune permanentă în străinătate”.
( Autor : membrii PSD și ALDE din Comisia pentru apărare )

În forma actuală a ordonanței de
urgență, personalul trimis în misiune
permanentă în străinătate, salarizat în
valută, nu poate beneficia, la terminarea
misiunii, de concediu și indemnizație
lunară pentru creşterea copiilor similar
personalului
care
își
desfășoară
activitatea în țară.

