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Către: 

 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR  

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2006 

pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni 

militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, trimisă 

Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, pentru dezbatere şi 

examinare în fond, cu adresa nr. PL x 291/2019 din 24.06.2019 şi înregistrată la 

Comisie cu nr. 4c-15/482 din 25.06.2019. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare.  

 

 

VICEPREȘEDINTE, 

 

Radu BABUŞ 

 

 

 

 

 

SECRETAR 

 

Dumitru LUPESCU 
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RAPORT  

 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoaşterea 

meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi 

acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

a fost sesizată cu dezbaterea pe fond a propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2006 pentru 

recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi 

acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, transmisă Comisiei 

pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu adresa PL x 291/2019 din 

28.10.2019 şi înregistrată la Comisie cu nr. 4c-15/482 din 25.06.2019. 

Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă conform 

avizului nr.220   din 21.03.2019. 

  Consiliul Economic şi Social avizează favorabil propunerea legislativă, 

conform avizului nr. 1029 din 5.03.2019. 

  Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi avizează 

favorabil propunerea legislativă, conform avizului  nr. 4c-20/253 din  1 iulie 2019. 

  Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale avizează favorabil propunerea legislativă, conform avizului din 25 iunie 

2019. 

  Comisia pentru muncă şi protecţie socială avizează negativ propunerea 

legislativă, conform avizului  nr. 4c-9/445 din  26 iunie 2019. 

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, propunerea legislativă face 

parte din categoria legilor ordinare . 

  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare  modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2006, urmărindu-se, printre 

altele, modificarea unor definiţii şi a denumirii titlului de „Veteran”, precum şi 

acordarea unor drepturi sau extinderea sferei beneficiarilor altor drepturi. 
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  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă, în ședința din data de  19.06.2019. 

Camera Deputaților este Cameră decizională, în conformitate cu 

dispozițiile art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 91 alin. 

(9) pct. 1  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a dezbătut 

propunerea legislativă în şedinţa on line din data de 7 octombrie 2020. La lucrările 

Comisiei, deputații au fost prezenţi conform listei de prezență. 

În conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, la lucrările Comisiei a participat în calitate de invitat domnul secretar de 

stat Marius Bălu, din partea  Ministerului Apărării Naţionale 

 În urma dezbaterilor, în şedinţa din 7 octombrie 2020, cu unanimitate  de 

voturi, membrii Comisiei  au hotărât respingerea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2006 

pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni 

militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat - PL x 

291/2019, din următorul considerent:  

- În Monitorul Oficial nr. 715 din 8 august  2020 a fost publicată Legea 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, act normativ care 

reglementează aspectele cuprinse în iniţiativa legislativă înregistrată sub nr. PL x 

291/2019. 

 

 

 
VICEPREȘEDINTE, 

 

Radu BABUŞ 

 

SECRETAR 

 

Dumitru LUPESCU 

 

 


