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AVIZ 
asupra 

propunerii legislative privind instituirea unor drepturi pentru personalul care a 
participat la acţiuni militare în afara teritoriului statului român 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere 
şi avizare, cu propunerea legislativă privind reglementarea meseriei de asistent-supraveghetor în ciclul 
preşcolar de învăţământ, trimisă cu adresa nr. Pl-x 120 din 2 martie 2015, înregistrată cu nr.4c-11/259 din 3 
martie 2015. 

Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din data de 25 februarie 2015, în calitate de primă 
Cameră sesizată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia 
României, republicată şi art. 92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare instituirea pe o perioadă de 2 ani a unor facilităţi de 
ordin financiar-fiscal în beneficiul personalului militar care a participat la acţiuni militare în afara graniţelor cel 
puţin 12 luni neîntrerupt sau cumulativ şi a celui civil retras din viaţa militară din instituţiile publice de apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională care a participat la acţiuni militare. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 
data de 10 martie 2015. 

Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de motive şi avizul 
favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, transmis cu adresa nr.1074 din 29      
septembrie 2014. 

Prin aplicarea prevederilor propunerii legislative este afectat bugetul de stat, devenind aplicabile 
dispoziţiile art. 111 alin. (1) teza a doua din Constituţia României, republicată şi prevederile art. 15 alin. (2) din 
Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.  

Guvernul nu a transmis informarea obligatorie cu privire la această iniţiativă legislativă, până în 
prezent. Iniţiatorii propunerii legislative nu precizează sursa de finanţare, în conformitate cu prevederile art. 138 
alin. (5) din Constituţia României, republicată. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu majoritate de voturi, 
avizarea negativă a propunerii legislative.  

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor 
ordinare. 
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