
 

 
 

 
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

  
Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională 
Nr. 4c-15/286 

                         Bucureşti, 26.01.2021  
                                   PLx. 522/2020 

 
  

Către 

BIROUL PERMANENT 

AL CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative din domeniul apărării naţionale, trimis cu adresa nr. PLx. 522 

din 08.09.2020 şi înregistrat la Comisia pentru apărarea cu nr. 4c-15/286 din 09.09.2020. 

 

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

ordinare. 

 

Preşedinte, 

Constantin ŞOVĂIALĂ 



 

 
 
 
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR                                                                                  

Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională 
Nr. 4c-15/286 

                         Bucureşti, 26.01.2021  
                                   PLx. 522/2020 

 
RAPORT 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
din domeniul apărării naţionale 

 

 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 pe fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul apărării naţionale, 
trimis cu adresa nr. PLx. 522 din 08.09.2020 şi înregistrată cu nr. 4c-15/286 din 
09.09.2020.  

 Proiectul are ca obiect de reglementare modificarea unor acte normative în 
domeniul apărării, în sensul asigurării unei modalităţi unitare de acordare a drepturilor 
în valută personalului participant la misiuni şi operaţii.  
 2. Consiliul Legislativ, conform avizului cu nr. 582/16.06.2020, a avizat negativ 
această propunere legislativă. 
 Consiliul Economic şi Social, cu adresa nr. 4339/03.06.2020 a transmis un aviz 
favorabil asupra acestei iniţiative legislative.  

3 Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare. 
4. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi 

ale art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională.  

Senatul a adoptat această iniţiativă legislativă pe data de 03.09.2020 ca urmare a 
depășirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția 
României republicată. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avizat favorabil această iniţiativă 
legislativă, potrivit adresei cu nr. 4c-9/723 din 17 septembrie 2020. 

5.  Comisia a dezbătut acest proiect de Lege în şedinţa în format hibrid din data 
de 26 ianuarie 2021. La lucrările Comisiei, din totalul de 23 de membri au fost prezenţi 
conform listei de prezenţă. 

6. La dezbateri a fost prezent online, în calitate de invitat, în conformitate cu 
prevederile  art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, domnul Marius Bălu, 
secretar de stat şi şef al Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul, Ministerului 
Apărării Naționale.  



 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi 
pentru, să propună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea acestui proiect de Lege cu 
amendamentele cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.  
  
 

 
 
 

Preşedinte, 
 

Secretar,  

Constantin ŞOVĂIALĂ 
 

Antonel TĂNASE 

 
  

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit:  
Daria Cotoc 
Consilier parlamentar 



 

Anexă la PLx 522/2020 
AMENDAMENTE  ADMISE 

la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul apărării naţionale 
 

 
Nr. 
crt. 

Legea în vigoare Forma adoptată de Senat  Amendamente propuse Motivare 

1.   LEGE 
pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative 
din domeniul apărării naţionale

Nemodificat  

2.  Legea nr. 121/2011 
 
Art. 26. - Drepturile de diurnă, 
cazare, hrană, facilitarea 
legăturii cu familia, recreere şi 
transport ale personalului militar 
şi civil participant la misiunile şi 
operaţiile prevăzute la art. 2 
alin. (1), precum şi ale celui care 
execută misiuni în zona de 
operaţii, în sprijinul forţelor 
armate dislocate, în 
conformitate cu specificul 
fiecărui tip de misiune sau 
operaţie, se stabilesc prin 
hotărâre a Guvernului. 

    
 
 Art. I - La articolul 26 din Legea 
nr. 121/2011 privind participarea 
forţelor armate la misiuni şi operaţii 
în afara teritoriului statului român, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 427 din 17 
iunie 2011, cu completările 
ulterioare, după alineatul (1) se 
introduc trei noi alineate, alineatele 
(2) - (4), cu următorul cuprins: 
 
"(2) Personalul încadrat în 
comandamentele multinaţionale 
înfiinţate pe teritoriul României, 
trimis să participe la misiunile şi 
operaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) 
din prezenta lege, beneficiază 
pentru perioada în care participă la 
misiuni în zonele de operaţii de 
drepturile prevăzute la alin. (1).

 
 
Art. I - La articolul 26 din Legea nr. 
121/2011 privind participarea forţelor 
armate la misiuni şi operaţii în afara 
teritoriului statului român, publicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 427 din 17 iunie 2011, cu 
completările ulterioare, după 
alineatul (4) se introduc trei noi 
alineate, alineatele (5) - (7), cu 
următorul cuprins: 
 
"(5) Personalul încadrat în 
comandamentele multinaţionale 
înfiinţate pe teritoriul României, 
trimis să participe la misiunile şi 
operaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1), 
beneficiază pentru perioada în care 
participă la misiuni în zonele de 
operaţii de drepturile prevăzute la 
alin. (1). 

 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică  
legislativă.  



 

 
Nr. 
crt. 

Legea în vigoare Forma adoptată de Senat  Amendamente propuse Motivare 

    (3) Prin derogare de la 
prevederile art. 4 alin. (1) lit. g) şi 
art. 9 din Capitolul IV al Anexei 
nr. IV a Legii-cadru nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, personalul 
trimis în misiune permanentă în 
străinătate beneficiază de drepturile 
prevăzute la alin. (1) pentru 
deplasările efectuate în interesul 
serviciului la misiuni în zonele de 
operaţii. 
 
    (4) Personalul care participă la 
misiuni şi operaţii sub 
mandatul/conducerea organizaţiilor 
prevăzute la art. 2 alin. (2) şi la art. 
7 alin. (3) beneficiază de drepturile 
stabilite la alin. (1), numai în 
măsura în care aceste drepturi, 
indiferent de denumirea sub care 
sunt acordate şi de cuantumul 
acestora, nu sunt asigurate de 
organizaţiile internaţionale sub 
egida cărora se desfăşoară misiunile 
şi operaţiile." 
 
 
 

    (6) Prin derogare de la prevederile 
art. 4 alin. (1) lit. g) şi art. 9 din 
capitolul IV al anexei nr. IV a Legii-
cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, personalul 
trimis în misiune permanentă în 
străinătate beneficiază de drepturile 
prevăzute la alin. (1) pentru 
deplasările efectuate în interesul 
serviciului la misiuni în zonele de 
operaţii. 
    (7) Personalul care participă la 
misiuni şi operaţii sub 
mandatul/conducerea organizaţiilor 
prevăzute la art. 2 alin. (2) şi la art. 7 
alin. (3) beneficiază de drepturile 
stabilite la alin. (1), numai în măsura 
în care aceste drepturi, indiferent de 
denumirea sub care sunt acordate şi 
de cuantumul acestora, nu sunt 
asigurate de organizaţiile 
internaţionale sub egida cărora se 
desfăşoară misiunile şi operaţiile." 
 
 
(Autor: Comisia pentru apărare) 
 



 

 
Nr. 
crt. 

Legea în vigoare Forma adoptată de Senat  Amendamente propuse Motivare 

3.  OUG nr. 37/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. IX. – (1) Pe durata 
îndeplinirii misiunii în 
străinătate personalul 
beneficiază de drepturile 
minime de diurnă stabilite 
pentru fiecare categorie de 
personal participant la misiunile 
prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) 
din Legea nr. 121/2011, 
majorate cu 50%. 

    Art. II - La articolul IX alineatul 
(1) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 37/2014 pentru 
modificarea şi completarea art. 13 
din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 103/2013 privind 
salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice în anul 2014, 
precum şi alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 450 din 19 iunie 2014, 
aprobată cu modificări prin Legea 
nr. 183/2014, se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 "Art. IX - (1) Pe durata îndeplinirii 
misiunii în străinătate personalul 
beneficiază de drepturile de diurnă 
stabilite pentru fiecare categorie de 
personal participant la misiunile 
prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. d) din 
Legea nr. 121/2011 privind 
participarea forţelor armate la 
misiuni şi operaţii în afara 
teritoriului statului român, cu 
completările ulterioare." 
 

Art. II. - La articolul IX alineatul (1) 
din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 37/2014 pentru 
modificarea şi completarea art. 13 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 103/2013 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice 
în anul 2014, precum şi alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor publice, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 450 din 19 
iunie 2014, aprobată cu modificări 
prin Legea nr. 183/2014, cu 
modificările ulterioare, se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
 
Nemodificat 

 

4.  Legea nr. 222/2017 
 
 

Art. III - La articolul 7 alineatul (1) 
din Legea nr. 222/2017 pentru 
realizarea "Capabilităţii de apărare 

Art. III. - Nemodificat  



 

 
Nr. 
crt. 

Legea în vigoare Forma adoptată de Senat  Amendamente propuse Motivare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 7. – (1) Pe durata misiunilor 
prevăzute la art. 4, personalul 
beneficiază de drepturile 
minime de diurnă stabilite 
pentru fiecare categorie de 
personal participant la misiunile 
prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) 
din Legea nr. 121/2011 privind 
participarea forţelor armate la 
misiuni şi operaţii în afara 
teritoriului statului român, cu 
completările ulterioare, majorate 
cu 50%. 

aeriană cu baza la sol", aferentă 
programului de înzestrare esenţial 
"Sistem de rachete sol-aer cu bătaie 
mare (HSAM)", publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 935 din 27 noiembrie 
2017, cu modificările ulterioare, se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
"Art. 7 - (1) Pe durata misiunilor 
prevăzute la art. 4, personalul 
beneficiază de drepturile de diurnă 
stabilite pentru fiecare categorie de 
personal participant la misiunile 
prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. d) din 
Legea nr. 121/2011 privind 
participarea forţelor armate la 
misiuni şi operaţii în afara 
teritoriului statului român, cu 
completările ulterioare." 

5.  Legea nr. 46/2018 
 
 
 
 
 
 
 

Art. IV - La articolul 7 alineatul (1) 
din Legea nr. 46/2018 pentru 
realizarea "Capabilităţii de sprijin 
de foc indirect", aferentă 
programului de înzestrare "Sistem 
Lansator Multiplu de Rachete cu 
bătaie mare", publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 

Art. IV. - La articolul 7 alineatul (1) 
din Legea nr. 46/2018 pentru 
realizarea "Capabilităţii de sprijin de 
foc indirect", aferentă programului de 
înzestrare "Sistem Lansator Multiplu 
de Rachete cu bătaie mare", publicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 174 din 23 februarie 

 



 

 
Nr. 
crt. 

Legea în vigoare Forma adoptată de Senat  Amendamente propuse Motivare 

 
 
 
Art. 7. – (1) Pe durata misiunilor 
prevăzute la art. 4, personalul 
beneficiază de drepturile 
minime de diurnă stabilite 
pentru fiecare categorie de 
personal participant la misiunile 
prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) 
din Legea nr. 121/2011 privind 
participarea forţelor armate la 
misiuni şi operaţii în afara 
teritoriului statului român, cu 
completările ulterioare, majorate 
cu 50%. 

174 din 23 februarie 2018, se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 "Art. 7 - (1) Pe durata misiunilor 
prevăzute la art. 4, personalul 
beneficiază de drepturile de diurnă 
stabilite pentru fiecare categorie de 
personal participant la misiunile 
prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. d) din 
Legea nr. 121/2011 privind 
participarea forţelor armate la 
misiuni şi operaţii în afara 
teritoriului statului român, cu 
completările ulterioare." 
 

2018, cu modificările ulterioare, se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
Nemodificat 

6.  Legea nr. 237/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 6. – (1) Pe durata misiunilor 

Art. V - La articolul 6 alineatul (1) 
din Legea nr. 237/2019 pentru 
continuarea dezvoltării capabilităţii 
operaţionale aeriene cuprinse în 
Etapa de tranziţie iniţială a 
Concepţiei de realizare graduală a 
capabilităţii de apărare aeriană în 
cadrul programului "Avion multirol 
al Forţelor Aeriene", publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 1.022 din 19 decembrie 
2019, se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 

Art. V. - La articolul 6 alineatul (1) 
din Legea nr. 237/2019 pentru 
continuarea dezvoltării capabilităţii 
operaţionale aeriene cuprinse în 
Etapa de tranziţie iniţială a 
Concepţiei de realizare graduală a 
capabilităţii de apărare aeriană în 
cadrul programului "Avion multirol 
al Forţelor Aeriene", publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 1.022 din 19 decembrie 2019, 
cu modificările ulterioare, se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Nr. 
crt. 

Legea în vigoare Forma adoptată de Senat  Amendamente propuse Motivare 

prevăzute la art. 4, personalul 
beneficiază de drepturile 
minime de diurnă stabilite 
pentru fiecare categorie de 
personal participant la misiunile 
prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) 
din Legea nr. 121/2011 privind 
participarea forţelor armate la 
misiuni şi operaţii în afara 
teritoriului statului român, cu 
completările ulterioare, majorate 
cu 50%. 

"Art. 6 - (1) Pe durata misiunilor 
prevăzute la art. 4, personalul 
beneficiază de drepturile de diurnă 
stabilite pentru fiecare categorie de 
personal participant la misiunile 
prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. d) din 
Legea nr. 121/2011 privind 
participarea forţelor armate la 
misiuni şi operaţii în afara 
teritoriului statului român, cu 
completările ulterioare." 
 

 
Nemodificat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.    Art. VI. – La data intrării în 
vigoare a prezentei legi, Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 
17/2020 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative 
din domeniul apărării naționale, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 103 din 11 
februarie 2020, se abrogă. 
 
 
(Autor: membrii USR ai Comisiei 
pentru apărare) 

Pentru evitarea 
paralelismelor legislative. 

 
 

 


