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AVIZ
referitor la propunerea legislativa pentru modificarea art.l8 din 

Legea nr. 168/2020 pentru recunoa§terea meritelor personalului 

participant la actiuni militare, misiuni §i operand pe teritoriul sau 

in afara teritoriului statului roman §i acordarea unor drepturi 

acestuia, familiei acestuia §i urma§ilor celui decedat

Analizand propunerea legislativa pentru modificarea art.l8 

din Legea nr.168/2020 pentru recunoa§terea meritelor 

personalului participant la acliuni militare, misiuni §i operatii pe 

teritoriul sau in afara teritoriului statului roman §i acordarea 

unor drepturi acestuia, familiei acestuia $i urma^ilor celui decedat 

(b 178/28.04.2021), transmisa de Secretarul General al Senatului cu 

adresa nr.XXXV/2399/05.05.2021 §i inregistrata la Consiliul 

Legislativ cu nr.D357/05.05.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV

In temeiul art.2 alin.l lit.a) din Legea nr.73/1993, republicata §i art.46(2) 

din Regulamentul de organizare §i funclionare a Consiliului Legislativ, 
Avizeaza favorabil propunerea legislativa, cu urmatoarele 

observalii §i propuneri:
1. Prezenta propunere legislativa are ca obiect de reglementare 

modificarea art. 18 alin.(l) lit.f) din Legea nr.168/2020 pentru 

recunoa§terea meritelor personalului participant la actiuni militare, 
misiuni §i operatii pe teritoriul sau in afara teritoriului statului roman 

§i acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia §i urma§ilor celui 

decedat.



Astfel, proiectul vizeaza eliminarea conditiei ca succesorii sa 

realizeze venituri lunare mai mici de 50% din castigul salarial mediu 

brut, urma§ii beneficiind de dreptul la indemnizatie, fara ca acesta sa 

fie restrictionat de nivelul veniturilor realizate.
Prin obiectul de reglementare, proiectul se incadreaza in 

categoria legilor ordinare, iar in aplicarea prevederilor art.75 alin.(l) 

din Constitutia Romaniei, republicata, prima Camera sesizata este 

Senatul.
2. Men^ionam ca, prin avizul pe care il emite, Consiliul 

Legislativ nu se poate pronun|a asupra oportunitatii solutiilor 

legislative preconizate.
3. Intrucat propunerea legislative are implicatii asupra bugetului 

de stat, este obligatorie solicitarea unei informari din partea 

Guvernului, in conformitate cu dispozitiile art.lll alin.(l) teza a doua 

din Constitutie.
Totodata, in considerarea dispozitiilor art. 15 din Legea 

responsabilitatii fiscal-bugetare nr.69/2010, republicata, fiind vorba de 

o initiative a cerei adoptare poate atrage majorarea cheltuielilor 

bugetare, initiatorii trebuie se prezinte fisa fmanciare prevezute la 

art. 15 din Legea nr.500/2002 privind fmantele publice, cu modificerile 

si completerile ulterioare.
In acest sens, precizem ce, prin Decizia nr.331/2019, Curtea 

Constitutionaie a retinut ce, Jipsind fisa financiard (initiald si 

reactualizatd) nu se poate trage decdt concluzia cd la adoptarea legii 

s-a avut in vedere o sursd de flnantare incertd, generald si lipsitd de 

un caracter obiectiv si efectiv, nefiind asadar reala".
4. Ca observalie de ordin general asupra solu^iei legislative 

preconizate, subliniem ce, potrivit art.6 din Legea nr.24/2000, 
republicate, cu modificerile §i completerile ulterioare, proiectul de act 

normativ trebuie se instituie reguli necesare, suficiente §i posibile care 

se conduce la o cat mai mare stabilitate §i eficien^e legislative.
De asemenea, solutiile pe care le cuprinde noua reglementare 

trebuie se fie temeinic fundamentate, luandu-se in considerare 

interesul social, politica legislative a statului roman §i cerin|ele 

coreierii cu ansamblul reglementerilor interne.
In concordance cu aceste deziderate, dispoziCiile art.31 din Legea 

nr.24/2000, republicate, cu modificerile §i completerile ulterioare.
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impun ca instrumentul de motivare sa prezinte cerintele care reclama 

interventia normativa - cu referire speciala la insuficientele §i 
neconcordantele reglementarilor in vigoare, principiile de baza §i 
fmalitatea reglementarii propuse, cu evidentierea elementelor noi - 

sa cuprinda sectiuni distincte privind impactul fmanciar asupra 

bugetului general consolidat, impactul asupra sistemului juridic, 
subliniind implicatiile asupra legislatiei in vigoare, consultarile 

derulate in vederea elaborarii prezentei prepuneri, precum si masurile 

de implementare, respectiv modificarile institutionale pe care le 

presupune aplicarea noului act normativ.
Mentionam ca, potrivit considerentelor exprimate in Decizia 

Curtii Constitutionale nr.682/2012, ,,dispozitiile art. 6 din Legea 

nr.24/2000 privind normele de tehnicd legislativd, republicatd [...], 
cu modificarile si completdrile ulterioare instituie obligatia 

fundamentdrii actelor normative. [...]. Lipsa unei fundamentdri 

temeinice a actului normativ in discutie determind, [...], mcdlcarea 

prevederilor din Constitutie cuprinse in art.l alin.(5)
5. Referitor la titlul proiectului, pentru evitarea repetarii 

prepozi^iei ,pentru”, sugeram ca in debut aceasta sa fie inlocuita prin 

cuvantul „privind’\
6. La articolul unic pct.l, in cuprinsul lit.f), pentru asigurarea 

unei redactari specifice stilului normativ, propunem reformularea 

sintagmei „personalului participant decedat in urma participdrii la 

actiuni militare” sub forma „personalului prevdzut la art.2 lit.a) 

decedat in urma participdrii la actiuni militare”.
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N)357EVENIMENTE SUFERITE de actui...

M. Of. nr. 715/8 aug. 2020L. nr. 168/2020
Lege pentru recunoa§terea meritelor personalului participant la aciiuni militare, misiuni §i operatii 
pe teritoriul sau in afara teritoriului statului roman §i acordarea unordrepturi acestuia, familiei 
acestuia §i urma§ilor celui decedat

1 promulgata prin D. nr. 447/2020 M. Of. nr. 715/8 aug. 2020
Decret privind promulgarea Legii pentru recunoa§terea 
meritelor personalului participant la actiuni militare, misiuni §i 
operafii pe teritoriul sau m afara teritoriului statului roman §i 
acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia §i urma§ilor 
celui decedat

2 rectificare iM. Of. nr. 456/28 apr. 2021 rectified art. 27 alin. (2)
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