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Către,

Biroul permanent al Senatului

în temeiul prevederilor art. 74 alin. (1) şi art. 75 alin. (1) din Constituţia României,
republicată şi ale art. 92 şi 93 din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm spre
dezbatere şi adoptare propunerea legislativă - L£'G£'pentru modificarea art. 18 din Legea
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 numele, niţiatorilor.
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Legea nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni
militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau îu afara teritoriului statului român şi acordarea
unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat prevede acordarea unei
indemnizaţii lunare în favoarea urmaşilor şi părinţilor personalului participant decedat ca urmare a
participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii, dacă îndeplinesc anumite condiţii legale.

în baza Legii nr. 168/2020, urmaşii (copiii şi soţul supravieţuitor) personalului participant decedat
ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii, care realizează venituri lunare mai
mici de 50% din câştigul salarial mediu brut, indiferent de numărul acestora beneficiază de o
indemnizaţie lunară egală cu câştigul salarial mediu brut'. De asemenea, părinţii beneficiază de un
sfert din această indemnizaţie.

în cazul în care beneficiarii realizează venituri lunare mai mari de 50% din câştigul salarial mediu
bmt, indemnizaţia lunară nu se acordă sau, dacă s-a acordat, plata acesteia încetează. Totodată,
constatăm că, deşi această indemnizaţie constă într-o prestaţie globală către beneficiari, iar nu
individuală, îndeplinirea condiţiei de eligibilitate privind realizarea veniturilor lunare vizează fiecare
beneficiar în parte. Mai mult, veniturile lunare nefiind definite de lege, înglobează orice categorii de
venituri, deci inclusiv veniturile din pensii.

Este o reglementare restrictivă, prin impunerea „testării veniturilor" potenţialilor beneficiari la
stabilirea eligibilităţii, având efecte negative majore asupra moralului trupelor, element determinant
al capacităţii de luptă şi factor esenţial al îndeplinirii cu succes a misiunilor încredinţate. Se ajunge
să fie golită de substanţă recunoaşterea acestui drept, cei mai rnulţi dintre potenţialii beneficiari fiind
eligibili şi pentru acordarea pensiei militare de urmaş.

Doar prin eliminarea condiţionării de veniturile lunare realizate este posibilă „compensarea”
pierderii iremediabile suferite de familiile personalului participant decedat ca urmare a participării la
acţiuni militare, misiuni şi operaţii.

Militarii trebuie să aibă asigurarea că, în caz de deces, familiile lor nu vor avea de suferit din punct de
vedere financiar - nici copiii până la împlinirea vârstei de 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile într-o
formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26
de ani, nici soţul supravieţuitor, dacă acesta nu s-a recăsătorit şi nici părinţii militarilor.

în consecinţă, propunerea legislativă elimină condiţionarea acordării indemnizaţiei lunare urmaşilor
şi părinţilor eroilor căzuţi la datorie de realizarea unor venituri mai mici de 50% din câştigul salarial
mediu brut.

De iniţiativă vor beneficia 53 de familii ale acestor eroi căzuţi la datorie,

în numele miţiatori lor.

Senator Mcoleta Pauliuc Senator^WCblae Ionel Ciucă

                  



Coiniţiatorii propunerii legislative - LEGE pentru modificarea art. 18 din Legea 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 '
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Coiniţiatorii propunerii legislative - LEGE pentru modificarea art. 18 din Legea nr.
168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant Ia acţiuni militare,
misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor
drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat
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Coiniţiatorii propunerii legislative - LEGE pentru modificarea art. 18 din Legea 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
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Coiniţiatorii propunerii legislative - LEGE pentru modificarea art. 18 din Legea 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.
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Coiniţiatorii propunerii legislative - LEGE pentru modificarea art. 18 din Legea 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
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LEGE

pentru modificarea art. 18 din Legea 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

Parlamentul României adoptă prezenta lege. . 1

Articol unic. - Articolul 18 din Legea 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, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 8 august 2020, se modifică după cum 
urmează:

1. La alineatul (1), litera f) va avea următorul cuprins:
„f) o indemnizaţie lunară egală cu câştigul salarial mediu brut, pentru urmaşii personalului 
participant decedat în urma participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii, indiferent de 
numărul acestora;”

2. La alineatul (3), litera a) se abrogă.
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