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RAPORT 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006  

pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare 
 
 

1. În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională a fost sesizată spre dezbatere, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare, trimis cu adresa nr. PL.x. 786 din 1 

noiembrie 2006 şi înregistrat cu nr.32/711 din 02.11.2006. 

 Consiliul Legislativ, cu nr. 1419/24.10.2006, a avizat favorabil acest proiect de lege. 

 Comisia pentru muncă şi protecţie socială, cu nr. 27/614 din 8 noiembrie 2006 a avizat favorabil acest proiect de lege. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea cadrului legal necesar recunoaşterii meritelor personalului armatei care participă la 

misiuni în afara teritoriului naţional, precum şi reglementarea posibilităţii de menţinere în activitate a celor care au dobândit invalidităţi în urma 

misiunilor la care au participat. 
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2. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată. 

3. La dezbaterea proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, în conformitate cu prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, domnul gl.bg. Tudor Munteanu – locţiitorul secretarului de stat şi şef al Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi 

informare publică, doamna Mariana Minea şi domnii mr. Vasile Florin şi mr Paul Nenciu, consilieri juridici – din partea Ministerului Apărării.  

4. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 21 de deputaţi din totalul de 24 de membri.  

    Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

5. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (8) pct.1 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

 În urma dezbaterii, în şedinţa din 7 noiembrie 2006, Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni 
militare, cu următorul amendament de modificare a articolului unic al legii: 
 



 

I. Amendament admis 
 

Nr.  
crt.  

Text iniţial 
 

Text propus de Comisie Motivarea amendamentelor 
propuse 

0 1 2 3 
1. Articolul unic al legii 

 
  
Articol unic – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.82/2006 
pentru recunoaşterea meritelor personalului 
armatei participant la acţiuni militare 

Articolul unic al legii se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
„Articol unic – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.82 din 25 octombrie 2006 pentru 
recunoaşterea meritelor personalului armatei 
participant la acţiuni militare, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.896 
din 3 noiembrie 2006.” 

 
 
 
Pentru respectarea normelor de tehnică 

legislativă. 

 
 

 
 
 

Vicepreşedinte, 
 

Marcu Tudor 
 
 
 
cons. Daria Cotoc  
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 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2006 

pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare, trimis cu adresa  nr. PL.x. 786 din 1 noiembrie 2006 şi înregistrat 
cu nr.32/711 din 02.11.2006. 
 
 În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 

Vicepreşedinte, 
 

Marcu Tudor 


