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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI             

Bucureşti,  31 mai 2022                
Pl-x 283/2022             

                                                                                  4c-13/430/2022 
 

AVIZ 
 

 
asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.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 
 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu Propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.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, trimisă cu adresa  nr. Pl x 283 din 18 mai 2022 și 
înregistrată cu nr. 4c-13/430 din 19 mai 2022. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi 
ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul a respins propunerea legislativă în ședința din 16 mai 2022. 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea prevederilor Legii nr.168/2020, urmărind, în principal, extinderea sferei 
persoanelor care pot beneficia de statutul de „Veteran din teatrele de operaţii”, astfel 
încât la acordarea acestui statut să fie avute în vedere durata participării, nivelul 
expunerii la risc, precum şi importanţa misiunii/operaţiei. 

Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările și completările ulterioare, Comisia a dezbătut propunerea legislativă în 
şedinţa desfășurată în sistem mixt (fizic/online) din data de 31 mai 2022. 

Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, 
expunerea de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al 
Consiliului Economic și Social și punctul de vedere al Guvernului României care nu 
susține adoptarea propunerii legislative. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
majoritate de voturi, avizarea negativă a Propunerii legislative pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului 
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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. 

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

 
          
           Laura – Cătălina Vicol - Ciorbă                            Ladányi László-Zsolt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Paul Şerban 


