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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

  

Comisia pentru apărare,  

ordine publică şi siguranţă naţională 

Nr. 4c-15/280 

                       Bucureşti, 21.09.2021  

                                 PLx. 308/2021 

 

 

Către  

 

BIROUL PERMANENT  

AL CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2021 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, trimis cu adresa nr. PLx. 

308/2021 din 1 septembrie 2021. 

 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria legilor 

organice. 

 

SECRETAR, 

Antonel TĂNASE 

PREŞEDINTE, 

Constantin ȘOVĂIALĂ 
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RAPORT  

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.70/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi 

gradaţilor profesionişti 
 

 

În conformitate cu prevederile art.95 și 117 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranță naţională a fost sesizată spre 

dezbatere pe fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.70/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.384/2006 privind 

statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, trimis cu adresa nr. PLx. 308/2021 din 1 septembrie 

2021 şi înregistrat cu nr. 4c-15/280 din 1 septembrie 2021. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr.384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, în sensul stabilirii, pentru aceste 

categorii de personal, a cadrului legal necesar pentru acordarea compensaţiei lunare pentru chirie 

şi în situaţia contractării unui credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe, în 

cuantumul şi condiţiile prevăzute pentru cadrele militare în activitate, acordarea dreptului la 

asistenţă medicală gratuită şi medicamente, pentru soldaţii şi gradaţii profesionişti în rezervă sau 

scoşi din evidenţele militare, pensionari militari, precum şi pentru membri de familie ai acestora, 

similar cadrelor militare aflate în rezervă şi retragere şi familiilor lor, precum şi accesul la 

facilităţile de odihnă şi tratament ale instituţiilor militare.  

În raport cu obiectul de reglementare şi conținutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art.118 alin.(1) și (3) din Constituția 

României. 

 Conform dispozițiilor art. 75 alin.(1) din Constituția României, republicată, şi ale art.91 

alin.(8) pct.2 lit.j) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este 

primă Cameră sesizată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență, conform avizului 

cu nr. 509/29.06.2021. 
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Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităților naționale a avizat 

favorabil proiectul de Lege potrivit adresei cu nr.4c-6/631 din 8 septembrie 2021. 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a dezbătut proiectul de 

Lege în ședința din data de 21 septembrie 2021, desfășurată cu prezență fizică și online. La 

lucrările Comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezență. 

În conformitate cu prevederile art.55 şi 56 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, la 

dezbateri au fost prezenți, în calitate de invitați din partea Ministerului Apărării Naționale domnul 

Marius Bălu – secretar de stat şi şef al Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul şi calitatea 

vieţii personalului şi domnul lt.col. Florin Bucur - șef serviciu.  

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună 

Plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de Lege în forma prezentată. 

 

 

 

 

 

 

 
 

SECRETAR, 

Antonel TĂNASE 

PREŞEDINTE, 

Constantin ȘOVĂIALĂ 


