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A V I Z  
asupra 

Proiectului de Lege pentru modificarea 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, 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre avizare cu Proiectul de Lege 
pentru modificarea 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, trimis cu adresa nr. 
PLx. 300 din 30 iunie 2021, înregistrat la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi sub nr.4c-
13/569 din 1 iulie 2021. 

Camera Deputaților este Cameră decizională, în conformitate cu  dispoziţiile art.75 
alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat inițiativa legislativă, în ședința din 
28 iunie 2021. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.168/2020. Iniţiativa 
vizează eliminarea condiţiei ca succesorii să realizeze venituri lunare mai mici de 50% din câştigul 
salarial mediu brut, urmaşii beneficiind de dreptul la indemnizaţie, fără ca acesta să fie restricţionat 
de nivelul veniturilor realizate.  

În ședința desfășurată în sistem mixt din data de 16 septembrie 2021, potrivit art. 62 și 131 
alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină 
și imunități au examinat inițiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive şi au avut în 
vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, transmis prin adresa cu nr.386 din 31 mai 2021, 
și avizul favorabil al Consiliul Economic si Social, transmis prin adresa cu nr.4027 din 19 mai 
2021. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate 
de voturi, avizarea favorabilă a inițiativei legislative. 

În raport de obiectul și conținutul reglementării, proiectul de Lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
 
 

PREŞEDINTE, SECRETAR, 
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