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AVIZ 
asupra 

propunerii legislative privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă            
nr. 82/2006 privind recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni 

militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă privind modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă nr.82/2006 privind recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la 
acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, trimisă cu adresa nr. Pl-x 385 din 2 
septembrie 2014, înregistrată cu nr.4c-11/852 din 3 septembrie 2014. 

Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă, în şedinţa din data de 24 
iunie 2014. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia 
României, republicată şi art. 92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 
82/2006 privind recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor 
drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul includerii în rândul 
beneficiarilor de drepturi acordate de la bugetul de stat şi a militarilor în termen care, în timpul şi din cauza 
obligaţiilor militare au suferit accidente, precum şi a urmaşilor acestora, în caz de deces. Se mai propune ca 
personalul armatei şi militarii în termen deveniţi invalizi din cauza participării la acţiuni militare sau în timpul 
serviciului militar, în situaţia în care invaliditatea a avut loc ca urmare a săvârşirii, cu intenţie, a unei infracţiuni 
pedepsite potrivit legii române, să nu beneficieze de drepturile conferite de O.U.G. nr. 82/2006. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu completările ulterioare, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din data de 17 septembrie 
2014. 

Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de motive, punctul de 
vedere al Guvernului transmis cu adresa nr. 1421 din 17 iulie 2014, conform căruia Guvernul nu susţine 
adoptarea acestei iniţiative legislative şi avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, 
transmis cu adresa nr.430 din 18 aprilie 2014. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea negativă a iniţiativei legislative întrucât nu a fost precizată sursa de finanţare pentru fiecare obiectiv de 
cheltuieli bugetare preconizat, devenind incidente prevederile art.138 alin. (5) din constituţia României, republicată. 
Soluţiile legislative propuse pun în discuţie şi aspecte de constituţionalitate în raport cu prevederile art. 15 alin. (2) 
din Constituţie, prin prisma aplicării acestora unor situaţii juridice născute anterior datei de i ianuarie 2007, dată la 
care a încetat să existe categoria militarilor în termen. Prin adoptarea iniţiativei legislative s-ar crea premisele 
aplicării retroactive a prevederilor O.U.G. nr. 82/2006 militarilor în termen şi urmaşilor acestora. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor 
ordinare. 
                         PREŞEDINTE,                                              SECRETAR, 
                      BOGDAN LIVIU CIUCĂ                              CONSTANTIN SORIN STRAGEA 
 
 
 
 
 
Întocmit - Consilier parlamentar,                                                Avizat – Şef serviciu, 
Rodica Penescu                      Ciprian Bucur   
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