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Către 

BIROUL PERMANENT 

AL CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

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

completarea Legii nr.270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari, trimis cu adresa nr. PLx. 

4 din 1 februarie 2021 şi înregistrat la Comisia pentru apărarea cu nr. 4c-15/27 din 02.02.2021.  

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

organice. 

 

Preşedinte, 

 

Constantin ŞOVĂIALĂ 
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RAPORT  

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.270/2015 privind 
Statutul rezerviştilor voluntari 

 

 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 Legii nr.270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari, trimis cu adresa nr. PLx. 
4/1 februarie 2021 şi înregistrat cu nr. 4c-15/27/02.02.2021. 

 Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.270/2015, în scopul creşterii atractivităţii serviciului militar în calitate de rezervist voluntar, 
prin creşterea nivelului de remunerare şi prin eliminarea unor obligaţii sau constrângeri. 

 2. Consiliul Legislativ, conform avizului cu nr. 1193/24.11.2020, a avizat favorabil 
această inițiativă legislativă. 

 Consiliul Suprem de Apărare a Țării, cu nr. 140/13.11.2020 a avizat favorabil 
proiectul de Lege. 
 Consiliul Economic și Social, cu nr. 11450 din 23.11.2020 a avizat favorabil proiectul 
de act normativ. 
 3. Proiectul de Lege face parte din categoria legilor organice. 

4. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 
92 alin. (8) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Prima 
Cameră sesizată.  

5.  Comisia a dezbătut acest proiect de Lege în şedinţa în format hibrid din data de 16 
februarie 2021. La lucrările Comisiei, din totalul de 25 de membri au fost prezenţi conform 
listei de prezenţă. 

6. La dezbateri au fost prezenţi, în calitate de invitaţi, 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 şi calitatea vieţii personalului din Ministerul 
Apărării Naţionale și domnul gl.bg. Claudiu-Mihail Sava, șeful Direcției personal și mobilizare 
din cadrul Statului Major al Apărării.   

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi pentru, să 
propună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea acestui proiect de Lege în forma prezentată.  
  
 

Preşedinte, 
 

Secretar,  

Constantin ŞOVĂIALĂ Antonel TĂNASE 



 

 


