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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENATULCAMERA DEPUTATILOR

LEGE

pentru recunoasterea meritelor personalului participant la 

actiuni militare, misiuni si operatii pe teritoriul sau in afara 

teritoriului statului roman si acordarea unor drepturi acestuia, 
familiei acestuia si urmasilor celui decedat

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLULI 

Dispozitii generate

Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementeaza modalitatile de 

recunoa§tere a meritelor personalului participant la actiuni militare, 
misiuni si operatii pe teritoriul sau in afara teritoriului statului roman 

prin acordarea unor drepturi §i distinctii, precum si crearea posibilitatii 

mentinerii, incadrarii sau reincadrarii in structurile din cadrul sistemului 

national de aparare, ordine publica §i securitate na^ionala din care fac 

sau au facut parte, a rani^ilor, invalizilor, a celor care au dobandit alte 

afec^iuni fizice si/sau psihice pe timpul ori din cauza participarii la 

actiuni militare, misiuni si operatii, precum §i prin acordarea unor 

drepturi acestuia, familiei acestuia §i urmasilor celui decedat.
(2) De drepturile conferite de prezenta lege nu beneficiaza 

personalul participant r^it, invalid, cel care a dobandit alte afectiuni 

fizice §i/sau psihice din cauza participarii la actiuni militare, misiuni si
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operatii, familia si urmasii acestuia, in situatia in care ranirea, 
invaliditatea, afec^iunea fizica §i/sau psihica ori decesul au survenit ca 

urmare a savar^irii de catre acesta, cu intentie, a unei fapte ce constituie 

infrac^iune, pedepsita potrivit legii romane.

Art. 2. - In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai 

jos au urmatoarele semnificatii:
a) personal participant ~ cadrele militare, pol^i^tii, politistii de 

penitenciare, solda^ii §i grada^ii profesioni§ti, rezervi§tii voluntari si 
personalul civil care participa la actiuni militare, misiuni si operatii, in 

mod individual sau colectiv;
b) actiuni militare, misiuni si operatii - misiunile, operatiile si 

activitatile de pregatire a acestora prev^te la art. 2 alin. (1) si art. 3 alin. 
(3) din Legea nr. 121/2011 privind participarea fortelor armate la 

misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman, cu completarile 

ulterioare; cele pentru contracararea si limitarea efectelor actiunilor 

teroriste, cele de politic aeriana si interventie cu nave, precum si alte 

misiuni cu potential ridicat de rise, stabilite prin ordin al ministrului 

apararii nationale, desfa§urate incepand cu anul 1990 pe teritoriul 

statului roman; misiunile de consiliere, misiunile de monitorizare a 

acordurilor de incetare a focului, misiunile de pregatire a personalului de 

aplicare a legii din statul afectat, misiunile de asigurare a trecerii de la 

starea de conflict la starea de normalitate in statul afectat, stabilite prin 

ordin al ministrului afacerilor interne; alte misiuni specifice cu potential 

ridicat de rise, stabilite prin ordin al conducatorului institutiei din cadrul 

sistemului national de aparare, ordine publica si securitate nationala. 
Misiunile si operatiile desfasurate in afara teritoriului statului roman, 
incepand cu anul 1990 si pana la intrarea in vigoare a Legii nr. 
121/2011, cu completarile ulterioare, se asimileaza prin ordin al 

ministrului aparmi nationale cu tipurile de misiuni si operatii prevazute 

de aceasta;
c) rmiti - personalui participant care, pe timpul §i din cauza 

participarii la actiuni militare^rmisiuni si operatii, in mod individual sau 

colectiv, a suferit vatamM cssuporale, se afla in incapacitate temporara 

de munca si, ulterior, este c^sat apt limitat sau inapt pentru serviciul 

militar de catre comisiile de|e?qxertiza medico-militare, de medicul de
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medicina muncii §i de medicul de expertiza a capacita^ii de munca, dupa 

caz;
d) militari invalizi - personalul participant militar, incadrat in 

grad de invaliditate §i clasat inapt pentru serviciul militar de cMre 

comisiile de expertiza medico-militara in urma ranirilor, afec^iunilor 

fizice §i/sau psihice, dobandite ca urmare a ac^iunilor de lupt^ 

accidentelor, catastrofelor §i alter asemenea evenimente intervenite din 

cauza particip^rii la actiuni militare, misiuni si operatii;
e) civili invalizi - personalul participant civil, incadrat in grad 

de invaliditate, conform legii, in urma r^irilor, afec^iunilor fizice §i/sau 

psihice dobandite ca urmare a ac^iunilor de lupta, accidentelor, 
catastrofelor §i alter asemenea evenimente intervenite din cauza 

participarii la actiuni militare, misiuni §i operatii;
f) urma§ii personalului participant decedat ca urmare a 

participarii la acfiuni militare, misiuni ^i operatii - copiii acestuia pana 

la implinirea varstei de 18 ani sau, daca i§i continua studiile intr-o forma 

de invatamant organizata potrivit legii, pana la terminarea acestora, fara 

a depa?i varsta de 26 de ani, precum ?i sopil supravietuitor, daca acesta 

nu s-a recasatorit;
g) familie - cuprinde soUil §i copiii personalului participant;
h) afectiuni fizice - boli dobandite in urma ac|iunilor de lupta, 

accidentelor, catastrofelor §i alter asemenea evenimente intervenite ca 

urmare a participarii la actiuni militare, misiuni §i operatii a personalului 

participant, care declan§eaza modificarea organica §i/sau functionala a 

echilibrului normal al organismului, cu potential de cronicizare, in urma 

carora nu mai pot fi indeplinite obligatiile militare sau care pot provoca 

decesul;
i) sindrom de stres posttraumatic §i alte afeefiunipsihice comorbide 

~ tulburari dobandite de personalul participant in urma §i din cauza 

participarii la actiuni militare, misiuni §i operafii, care declan§eaza o 

perturbare semnificativa la nivelul gandirii, regl^ii emotionale sau 

comportamentului persoanei, care reflecta o disfunctie asociata cu distres 

emotional sau dizabilitate semnificativa in functionarea profesionala, sociala 

sau familial^ constatate de catre comisiile de expertiza medico-militare, de 

medicul de medicina muncii §i de medicul de expertiza a capacitatii de 

munc^ la propunerea psihologului clinician §i/sau medicului psihiatru, dupa
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caz;
j) veterani din teatrele de operatii - personalul participant la 

actiuni militare, misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman 

desfasurate in teatre de operatii/zone de misiuni care indepline§te 

criteriile prevazute la art, 4 alin. (1), (2) sau (4);
k) teatru de operatii/zond de misiune - arie geografica (terestra, 

maritima si/sau aeriana), in afara teritoriului statului roman, in care 

misiunea/operatia este autorizata sa se desfa§oare, conform mandatului 

incredintat de catre organizatia intemationaWcoalitia responsabila de 

planificarea, implementarea, coordonarea si monitorizarea tuturor 

activitatilor operational din respectiva arie geografica. Pentru 

Ministerul Apararii Nationale teatrele de operatii/zonele de misiune se 

nominalizeaza prin ordin al ministrului ap^arii nationale, in functie de 

gradul de rise specific al ariei geografice respective unde personalul 

participa la actiuni militare, misiuni si operatii.

CAPITOLULII
Acordarea de distinctii militare si civile

Art 3. - Personalului participant la actiuni militare, misiuni si 
operatii i se pot acorda, in conditiile legii, decoratii si distinctii militare 

§i civile.

Art 4. - (1) Personalul participant care a participat, cel putin 

120 de zile, neintrerupt sau cumulativ, la actiuni militare, misiuni si 
operatii desfisurate in teatre de operatii/zone de misiuni are calitatea de 

„Veteran din teatrele de operatii”.
(2) Ranitilor, militarilor invalizi, civililor invalizi, personalului 

participant care a dobandit afectiuni fizice si/sau psihice li se atribuie 

calitatea de „Veteran din teatrele de operatii”, indiferent de durata 

participarii la actiuni militare, misiuni si operatii desfasurate in teatre de 

operatii/zone de misiuni.
(3) Calitatea prevazuta la alin. (1) §i (2) se confera potrivit 

ordinului conducatorului institutiei din cadrul sistemului national de 

aparare, ordine publica §i securitate nationala.
(4) Calitatea de „Veteran din teatrele de operatii” se poate
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acorda prin hotarare a Guvemului, la propunerea conducatorului 

institutiei din cadrul sistemului national de aparare, ordine publica §i 
securitate na^ionala, §i personalului care, pe timpul participarii la actiuni 

militate, misiuni |i operatii in teatre de operatii/zone de misiuni, s-a 

remarcat prin acte exemplare de curaj si devotament, indiferent de 

durata participarii, pe baza evenimentelor consemnate in jumalul 

actiunilor militate sau in ordinul de zi pe unitate.

Art. 5. - (1) Numele celor c^ora li s-a atribuit calitatea de 

„Veteran din teatrele de operatii” se inscriu in registre speciale, 
infiintate la unitatea/structura din care face parte personalul participant 

§i, dupa caz, la Muzeul Militar National „Regele Ferdinand I”.
(2) Calitatea de „Veteran din teatrele de operatii” este atestata 

§i evidentiata prin legitimatia eliberata de institujia din cadrul sistemului 

national de aparare, ordine publica §i securitate nationala din care 

personalul participant face parte. Modelul, modul de emitere, retragere 

§i |inere a eviden^ei acestor legitimatii se stabile^te prin ordin al 
conducatorului institutiei din cadrul sistemului national de aparare, 
ordine publica §i securitate nationala.

A

Art. 6. - In semn de recunoa§tere a meritelor veteranilor din 

teatre de operatii/zone de misiuni pentru ap^area intereselor Romaniei 

se instituie Ziua Veteranilor din teatrele de operafii^ care se 

organizeaza, anual, pe 11 noiembrie, prin grija Ministerului Apararii 

Nationale, cu sprijinul celorlalte institutii din sistemul national de 

aparare, ordine publica §i securitate nationala.

CAPITOLUL III
Mentinerea, incadrarea sau reincadrarea/reintegrarea 

!n functii militare sau civile

Art. 7. - (1) Ranitii, militarii invalizi, civilii invalizi §i 
personalul participant care au dobandit afectiuni fizice ?i/sau psihice se 

mentin, se incadreaza ori se reincadreaza, dupa caz, m categoria de 

personal/corpul militar careia/caruia ii apartine, la cerere, in institutiile 

din cadrul sistemul national de aparare, ordine publica §i securitate
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nationala din care fac/au facut parte, m flinctii militare sau civile 

stabilite prin ordin al conducatorului institutiei respective, in condi^iile 

prevazute de prezenta lege.
(2) Men^inerea, incadrarea sau reincadrarea in flinctii militare 

ori civile se face prin ordin al conducatorului institutiei din cadrul 

sistemului national de aparare, ordine publica §i securitate nationala, 
fara examen ori concurs, pe baza propunerii comandantului/seflilui 
unitatii/deta§amentului, inaintate ierarhic/similar, a concluziilor comisiei 

special desemnate prin ordinal §efului Statului Major al Apararii/similar 

§i a avizului comisiilor de expertiza medico-militara, al medicului de 

medicina muncii §i al medicului de expertiza capacitatii de munca, a 

medicului psihiatru sau a psihologului clinician, dupa caz.
(3) Conditiile privind mentinerea, incadrarea ori reincadrarea 

personalului participant ranit, invalid, precum si cel care a dobandit 

afectiiini fizice si/sau psihice, se stabilesc prin ordin al conducatorului 
institutiei din cadrul sistemului national de aparare, ordine publica si 
securitate nationala.

(4) Comisia de expertiza medico-militara, medicul de medicina 

muncii, medicul de expertiza a capacitatii de munca, medicul psihiatru 

sau psihologul clinician, dupa caz, constata daca atributiile flinctiilor 

prevazute la alin. (1) sunt compatibile cu incapacitatea data de 

afectiunea fizica §i/sau psihica §i pot fi indeplinite, fara riscul de a o 

agrava.
(5) Comisia special desemnata prin ordinul §efului Statului 

Major al Apararii/similar, prevazuta la alin. (2), stabile§te daca 

misiunea, operatia sau activitatea m cauza se incadreaza in prevederile 

art. 2 lit. b).
(6) Militarii invalizi care au fost trecuti in rezerva sau direct in 

retragere, precum si civilii invalizi c^ora le-au incetat raporturile de 

munca pot beneficia, o singura data, de reincadrarea in fiinctii militare 

sau civile, dupa caz, la cerere, prin ordinul conducatorului institutiei din 

cadrul sistemului national de aparare, ordine publica §i securitate 

nationala, cu respectarea prevederilor alin. (2).
(7) Prevederile aliiu: (4) se aplica in mod corespunzator la 

fiecare modificare a raporturifctde serviciu.
(8) Pentru perioadat P^ntinerii, incadrarii sau reincadrarii.
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potrivit prevederilor alin. (1), (2) §i (6), personalul participant nu poate 

beneficia de pensie de invaliditate.
(9) Personalul participant mentinut, incadrat sau reincadrat in 

functii militare potrivit alin. (1) si (6) poate participa la forme de 

perfectionare a pregatirii profesionale din domeniile stabilite prin 

ordinul conducatorului institu^iei din cadrul sistemului national de 

aparare, ordine publica §i securitate nationals, cu indeplinirea conditiilor 

prevazute de reglementarile in vigoare, mai putin cele referitoare la 

aptitudinea medicala si fizica. Prevederile alin. (4) se aplica in mod 

corespunzator.

CAPITOLUL IV
Drepturile personalului participant la actiuni militare,

misiuni si operatii

(1) Militarii invalizi, civilii invalizi, ranitii si 
personalul participant care au dobandit afectiuni fizice beneficiaza de 

urmatoarele drepturi:
a) tratament si/sau asistenta psihologica in t^ra sau in 

strainatate, in cazul in care afectiunile nu pot fi tratate in tara, cu 

suportarea cheltuielilor reprezentand costul tratamentului §i al 

cheltuielilor aferente din bugetul institutiei din cadrul sistemului 

national de aparare, ordine publica §i securitate nationals, dupS caz. 
Metodologia privind trimiterea la tratament in strSinatate §i 
achitarea/decontarea cheltuielilor se stabileste prin ordin al 

conducatorului institutiei din cadrul sistemului national de apSrare, 
ordine publica §i securitate nationals;

b) tratament de recuperare gratuit in institutii medicale de

Art 8.

profil;
c) asistenta pentru reconversie profesionala §1 reintegrare in 

muncS pentru invalizii de gradul III;
d) orteze, proteze, produse medicale ortopedice §i alte produse §i 

dispozitive medicale gratuite, precum §i repararea §i inlocuirea acestora ori 

de cate ori este nevoie, la recomandarea medicului specialist. Metodologia 

privind achitarea/decontarea cheltuielilor pentru repararea §i inlocuirea 

acestora se stabile§te prin ordin al conducStorului institutiei din cadrul
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sistemului national de ap^are, ordine publica securitate najionala;
e) dreptul de a primi purta uniforma militara, dupa trecerea in 

rezerva sau in retragere, in conditiile stabilite prin ordin al 

conducMorului institutiei din cadrul sistemului de aparare, ordine 

publica si siguranta nationala;
f) asigurarea, in mod gratuit, a locurilor de inhumare in 

cimitirele militare sau civile;
g) decontarea cheltuielilor de transport cu autoturismul de la/la 

domiciliu/resedinta la/de la locul de munca, potrivit programului de 

activitate, in conditiile stabilite prin ordin al conducatorului institutiei 

din cadrul sistemului national de aparare, ordine publica ^i securitate 

nationala, pentru personalul participant incadrat in gradul I de 

invaliditate care este mentinut, incadrat sau reincadrat in flinctie;
h) inchirierea sau cumpararea, cu prioritate, a unei locuinte din 

fondul de locuinte sociale al administratiei publice;
i) 0 suma forfetara lunara, neimpozabila, in procent de 50% din 

salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, reprezentand 

contravaloarea taxei lunare pentru serviciul public de radiodifliziune si 
televiziune, a abonamentului lunar de telefonie si a transportului lunar, 
ce se acorda beneficiarului, reprezentantului legal ori mandatarului 

acestuia imputemicit prin procura.
(2) Personalul participant care a dobandit afectiuni psihice 

beneficiaza de drepturile prevazute la alin. (1) lit. a) - d) si lit. f) - i).
(3) La cererea militarilor invalizi, civililor invalizi sau a 

persoanelor in grija c^ora se afla ace§tia, potrivit legii, pot fi asigurate 

servicii de ingrijire personala, integrat cu alte servicii, in centre de 

asistenta sociala, de asistenta medico-sociala si de psihologie 

operationala infiintate de cMre institutii din cadrul sistemului national de 

aparare, ordine publica si securitate nationala. In masura in care 

serviciile de ingrijire personala nu pot fi asigurate in centre de asistenta 

sociala, de asistenta medico-sociala si de psihologie operationala 

infiintate de catre institutii din cadrul sistemului national de aparare, 
ordine publica §i securitate nafionala, acestea pot fi asigurate in centre 

de asistenta sociala private, cu decontarea cheltuielilor aferente de catre 

institutia de care apartine solicitantul.
(4) Personalul prevazut la alin. (1) si (2), precum si membrii
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familiei §i/sau alte persoane care participa la ingrijirea acestuia 

beneficiaza, la cerere, in limitele, condifiile si pentru activitatile stabilite 

prin ordin al conducatorului institu^iei din cadrul sistemului national de 

aparare, ordine publica §i securitate na^ionala, de urmatoarele drepturi:
a) transport gratuit dus-intors la mstitu^iile medicale de profil din 

tara, la evenimentele la care sunt invitaji de institu{iile din cadrul sistemului 

de ap^are, ordine publica §i securitate nationala sau de alte institutii, 
precum §i la alte activitaji necesare pentru refacerea fizica §i psihica sau 

pentru rezolvarea unor probleme administrative care presupun prezen^a 

acestuia;
b) cazare gratuita in spa^iile aflate in administrarea institujiilor 

din cadrul sistemului national de ap^are, ordine publica §i securitate 

na^ionala, de care apartin.
(5) Pe timpul efectuarii tratamentului in strainatate prevazut la 

alin. (1) lit. a), personalul participant §i insotitorii acestuia beneficiaza 

de drepturile stabilite pentru personalul trimis in misiune temporara in 

strainatate, cu suportarea cheltuielilor din bugetul institutiei de care 

apartine.
(6) Personalul prev^t la alin. (1) §i (2) trimis la tratament in 

strainatate poate fi vizitat de so{ sau rudele de gradul I, cate 5 zile dupa 

intemare §i la fiecare luna de spitalizare, cu suportarea cheltuielilor din 

bugetul institutiei de care apartine, in condi^iile stabilite pentru 

personalul trimis in misiune temporara in strainatate.
(7) Personalul participant la ac^iuni militare, misiuni §i operatii 

desfa§urate in afara teritoriului statului roman care este evacuat medical 

din zona de operatii in spitale din strainatate, precum §i insotitorii 

acestuia din zona de operatii, beneficiaza de drepturile de diuma 

stabilite pentru misiunea sau operatia respectiva pSna la data prev^uta 

pentru incheierea misiunii, urmand ca, dupa aceasta data, sa beneficieze 

de drepturile prevazute la alin. (5).
(8) Metodologia privind asigurarea drepturilor prev^te la 

alin. (1) - (7) se stabile§te prin ordin al conducatorului institutiei din cadrul 

sistemului national de ap^are, ordine publica §i securitate nationala

Art. 9. - (1) Militarii invalizi §i civilii invalizi beneficiaza §i de 

acordarea unei indemnizatii lunare de invaliditate, astfel:
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a) pentru gradul I de invaliditate, doua ca§tigiiri salariale medii
brute;

b) pentru gradul n de invaliditate, 1,5 ca§tiguri salariale medii brute;
c) pentru gradul III de invaliditate, un ca§tig salarial mediu

brut.
(2) Militarii invalizi §i civilii invalizi, mcadrati in gradul 1 de 

invaliditate, beneficiaza de o indemnizafie lunara pentru insolitor, egala 

cu ca§tigul salarial mediu brut,
(3) Indemnizaliile acordate, in condifiile alin. (1) §i (2), 

reprezinta forme de sprijin cu destina^ie speciala.
(4) Personalului participant civil i se acorda despagubiri pentru 

cazurile de invaliditate sau de deces produse in timpul din cauza 

acfiunilor militare, misiunilor si operatiilor, in condifule stabilite de lege 

pentru soldatii ?i gradatii profesioni§ti. Evaluarea capacitatii de munca, 
in vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face de catre comisia de 

expertiza medicala,
(5) Militarii invalizi ^i civilii invalizi pot cumula indemnizatia 

de invaliditate cu pensia sau solda/salariul cuvenit, in cazul in care 

desfa?oara activitatea ca angajati sau cu veniturile suplimentare realizate 

din activitati independente.
(6) Militarii invalizi §i civilii invalizi, incadrati in gradul I de 

invaliditate beneficiaza, la cerere, in baza programelor de recuperare 

intocmite conform normelor aprobate prin ordin al conducatorului 

instituliei din cadrul sistemului national de aparare, ordine publica §i 
securitate najionala, de urmatoarele drepturi:

a) posibilitatea alegerii centrului de tratament/recuperare;
b) asigurarea consilierii §i informarii periodice cu privire la 

posibilitatile de tratament §1 recuperare in centre de profil;
c) programe de asisten^a psihologica particularizate §i adaptate 

nevoilor fiecaruia;
d) participarea la activitati sociale.
(7) Militarii invalizi ?i civilii invalizi pot beneficia de programe 

organizate in scopul recunoa^rii meritelor personalului participant la 

misiuni §i opera^ii in afara teriteiului statului roman.
(8) Procedura de acordsme a drepturilor prev^te la alin. (1), (2) §i 

art. 8 alin. (1) lit. i) se stabilesceypxin ordin al conducatorului institutiei din
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cadrul sistemului national de aparare, ordine publica §i securitate nationala.

Art. 10. - (1) Personalul participant ranit in cadrul actiunilor 

militare, misiunilor si operatiilor, precum §i cel care a dobandit afec^iuni 

fizice si/sau psihice ca urmare a participarii la ac^iuni militare 

beneficiaza, pe langa celelalte drepturi stabilite conform legii, de o 

indemnizatie lunara in cuantum de doua ca§tiguri salariale medii brute.
(2) Indeninizatia prevazuta la alin. (1) se acorda de la data 

producerii vatamMlor corporale, respectiv diagnosticarii afectiunilor fizice 

si/sau psihice dobandite ca urmare a participarii la actiuni militare, misiuni 

si operatii §i p&ia la data incet^ii incapacitatii temporare de munca.

Art. 11. - (1) Personalul participant care la examenul medical 

efectuat la inapoierea din misiune sau ulterior, dar nu mai tarziu de un 

an de la data inapoierii, este diagnosticat cu afecjiuni fizice pentru care 

se stabile^te legatura de cauzalitate cu participarea la actiuni militare, 
misiuni §i operatii, beneficiaza de drepturile conferite de prezenta lege.

(2) Personalul participant care, la examenul medical efectuat la 

inapoierea din misiune sau ulterior, dar nu mai tarziu de 5 ani de la data 

inapoierii, este diagnosticat cu afectiuni psihice pentru care se stabile§te 

legatura de cauzalitate cu participarea la actiuni militare, misiuni si 
operatii, beneficiaza de drepturile conferite de prezenta lege.

(3) Personalul armatei prevazut la alin. (1) §i (2) beneficiaza de 

indemnizatia prevazuta la art. 10 alin. (1) incepand cu data diagnosticarii 

afectiunilor fizice si/sau psihice pentru care se stabile§te legatura de 

cauzalitate cu participarea la actiuni militare, misiuni si operatii, pana la 

data stabilirii situatiei medico-militare sau medicale, dupa caz, doar 

pentru perioadele in care s-a aflat in incapacitate temporara de munca.

Art. 12. - (1) Personalul participant care a dobandit calitatea de 

„Veteran din teatrele de operatii” si care nu este invalid, rmit ori nu a 

dobandit afectiuni fizice si/sau psihice in urma participarii la actiuni 

militare, misiuni si operatii, beneficiaza de urmatoarele drepturi:
a) dreptui de a purta uniforma militara, dupa trecerea in rezerva

sau in retragere;
b) o suma forfetara lunara, neimpozabila, in procent de 25% din
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salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, pentru personalul in 

activitate;
c) o indemnizatie lunara, neimpozabila, in valoare de 1000 de 

lei, dupa trecerea in rezerva sau retragere.
(2) Sumele prevazute la alin. (1) lit. b) si c) se acorda 

beneficiarului, reprezentantului legal ori mandatamlui acestora 

imputerniciti prin procura, conform metodologiei stabilite prin ordin al 

conducatorului institutiei din cadrul sistemului national de aparare, 
ordine publica si siguranta nationals.

Art. 13. - Institutiile din sistemul national de aparare, ordine 

publica si securitate nationala pot infiinta centre de asisten^a sociala, de 

asisten^a medico-sociala §i de psihologie operationala, pentru personalul 

participant la actiuni militare, misiuni si operatii, a caror organizare §i 
funclionare se reglementeaza prin norme aprobate prin hotarare a 

Guvemului.

Art, 14, - (1) In procesul reinsertiei sociale, recuperarea fizica 

§i/sau recuperarea/reabilitarea psihica a invalizilor §i ranitilor 

participanti la actiuni militare, misiuni si operatii se pot realiza §i prin 

participarea acestora la evenimente sportiv-recreative organizate, 
potrivit aptitudinilor lor, in lara sau in strainatate de catre institutiile din 

cadrul sistemului national de aparare, ordine publica §i securitate 

nationala sau de catre alte organizatii nationale ori intemationale cu care 

acestea coopereaza.
(2) Pentru evenimentele sportiv-recreative organizate in 

strainatate, persoanele prevazute la alin. (1) §i, dupa caz, insotitorii 

acestora, membrii de familie, precum §i persoanele cu atributii in 

procesul de pregatire §i destajurare a respectivelor evenimente 

beneficiaza de drepturile stabilite pentru personalul propriu trimis in 

misiune temporara in strainatate.
(3) Fondurile destinate achizitiei de echipamente sportive, 

dispozitive §i a altor materiale necesare desfa§urarii antrenamentelor §i 
participarii la activitati complementare celor prevazute la alin. (1), 
precum §i fondurile necesare asigurarii transportului, acreditarii, cazarii, 
diumei §i a altor bunuri.§i servicii, prevazute de lege, pentru competitori.
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rezerve, staff tehnic §i alte persoane care fac parte din delegafie, se 

asigura din bugetul institutiilor din cadrul sistemului national de aparare, 
ordine publica §i securitate nationala, in condilii stabilite prin ordin al 
conducatorului institutiei.

Art. 15. - Copiii r^itilor, militarilor invalizi §i civililor invalizi, 
precum §i ai personalului participant care a dobandit afectiuni fizice §i/sau 

psihice au prioritate la inscrierea in cre§ele si gradinitele din sistemul 

public.

Art. 16. - (1) Familia militarilor invalizi §i a civililor invalizi 

beneficiaza, la cerere, de urmatoarele drepturi:
a) transferul sau inscrierea copiilor, fara examen, la/in 

institutiile de invajamant preuniversitar sau universitar din subordinea 

institutiilor din sistemul national de aparare, ordine publica §i securitate 

nationala, dupa caz, pe baza rezultatelor la invatatura obtinute in 

institutiile civile de invatamant, testelor de aptitudini, in condifiile 

prevazute prin ordin al conducatorului institutiei din cadrul sistemului 

de aparare, ordine publica §i securitate nationala;
b) acordarea de burse de studii lunare pentru copii, de catre 

institutiile din sistemul national de aparare, ordine publica §i securitate 

nationala. Bursele se platesc lunar pentru copiii personalului participant 

incadrat in gradele I, II §i HI de invaliditate, prin aplicarea unui coeficient 

de 1,0 asupra ca§tigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea 

bugetului asigurmlor sociale de stat aferent anului pentru care se face 

plata;
c) incadrarea copiilor §i/sau a sotului in functii 

militare/similare, dupa caz, in cadrul institutiei din sistemul national de 

aparare, ordine publica §i securitate nationala, daca indeplinesc cerintele 

necesare ocuparii posturilor respective, fara examen sau concurs;
d) incadrarea copiilor §i/sau a sotului in posturi de personal 

civil contractual in cadrul institutiei sistemului national de aparare, 
ordine publica §i securitate nationala, daca indeplinesc cerintele 

necesare ocuparii posturilor respective, fara examen sau concurs.
(2) De drepturile prev^ute la alin. (1) lit. c) §i d) beneficiaza 

soful, cu conditia solicitarii dreptului in termen de maximum 5 ani de la
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data stabilirii invaliditatii, precum si copiii care nu au depa§it varsta de 

26 de ani pana la data solicitarii dreptului.
(3) Drepturile prevazute la alin. (1) lit. c) sau d) se pot acorda o

singura data.
(4) Procedurile privind transferul sau inscrierea copiilor la/in 

institutiile de invatamant din subordinea institu^iilor sistemului national de 

aparare, ordine publica §i securitate na^ionala, privind acordarea burselor 

lunare fiec^i copil, precum §i privind incadrarea copiilor §i/sau a sopalui in 

flmctii specifice se stabilesc prin norme aprobate prin ordin al 
conducatorului fiecarei institu^ii pentru familia personalului participant
propnu.

(5) Dreptul de gestionare a burselor lunare de studii acordate de 

institutia din cadrul sistemului national de aparare, ordine publica §i 
securitate na^ionala pe durata studiilor in institutiile de invatamant civile 

cuvenite copiilor militarilor invalizi si civililor invalizi, fara a depasi 

varsta de 26 de ani, in conditiile stabilite prin norme aprobate prin ordin 

al conducatorului institutiei din cadrul sistemului de aparare, ordine 

publica §i securitate nationala, revine exclusiv personalului invalid pana 

la implinirea varstei de 18 ani de catre copilul acestuia.

CAPITOLUL V
Participarea la activitafi festive sau comemorative

Art. 17. - (1) Militarii invalizi, civilii invalizi, rani^ii, cei care 

au dobandit afec^iuni fizice §i urma§ii personalului participant decedat 

ca urmare a particip^ii la actiuni militare, misiuni si operatii pot fi 
invita^i sa participe la actiuni festive sau comemorative organizate de 

institutiile din cadrul sistemului national de aparare, ordine publica ^i 
securitate nationala.

(2) La actiunile prevazute la alin. (1) pot fi invita^i §i parin^ii 

personalului participant decedat ca urmare a participmi la actiuni 

militare, misiuni si operatii. :
(3) Pentru categoriiles de personal prevazute la alin. (1) §i (2), 

precum §i pentru mso{itorul .ii^alidului de gradul I, cazarea se asigura 

gratuit, in spatiile de cazaifea- ale institutiilor din cadrul sistemului 

national de aparare, ordine pfMM §i securitate nationala, dupa caz, iar
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cheltuielile de transport dus/intors la/de la domiciliu se deconteaza in 

condi^iile stabilite prin ordin al conducatorului institutiei.
(4) Pentru activitatile organizate in strainatate, persoanele 

prevazute la alin. (1) beneficiaza de drepturile stabilite pentru personalul 

trimis in misiune temporara in strainatate.

CAPITOLUL VI
Drepturile urma^ilor celor decedati ca urmare a participarii 

la actiuni militare, misiuni si operatii

Art. 18. - (1) Urma§ii personalului decedat ca urmare a 

participarii la actiuni militare, misiuni §i opera|ii beneficiaza, la cerere, 
de urmatoarele drepturi:

a) inscrierea copiilor cu prioritate in cre§ele §i gradinilele din
sistemul public;

b) transferul sau inscrierea copiilor, fara examen, la/in 

institutiile de invaj^ant preuniversitar sau universitar din subordinea 

institutiilor din sistemul de aparare, ordine public^ §i securitate 

nationals, dupa caz, pe baza rezultatelor la invalatura objinute in 

institutiile civile de invatamant, testelor de aptitudini, in conditiile 

prev^ute prin ordin al conducatorului institu{iei din cadrul sistemului 

de aparare, ordine publica §i securitate nationala;
c) incadrarea copiilor si/sau a sotului supraviefuitor in functii 

militare in cadrul institutiei din sistemul national de ap^are, ordine 

publica §i securitate nationals, daca indeplinesc cerintele necesare 

ocuparii posturilor respective, fara examen sau concurs;
d) incadrarea copiilor si/sau a sotului supraviefuitor in posturi 

de personal civil contractual in cadrul institutiei sistemului national de 

aparare, ordine publica §i securitate nationals, daca indeplinesc cerintele 

necesare ocuparii posturilor respective, fara examen sau concurs.
e) ajutoarele §i despagubirile in cuantumurile prevazute de 

legislafia in vigoare;
f) 0 indemnizatie lunara egala cu ca§tigul salarial mediu brut, 

pentru urma§ii personalului participant decedat in urma participarii la 

actiuni militare, misiuni §i operatii care realizeaza venituri lunare mai mici 

de 50% din ca§tigul salarial mediu brut, indiferent de numarul acestora;
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g) acordarea de burse de studii lunare pentru copiii personalului 

participant decedat ca urmare a participarii la actiuni militare, tnisiuni si 
operatii, in cuantum egal cu valoarea rezultata prin aplicarea unui 

coeficient de 1,10 asupra ca§tigului salarial mediu brut, pe durata 

studiilor in institutiile civile de invatamant, f^a a depa?i varsta de 26 de 

ani, in conditiile stabilite prin ordin al conducatorului institutiei 

sistemului de ap^are, ordine publica §i securitate na^ionala;
h) inchirierea §i/sau cumpararea, cu prioritate, a unei locuinje 

din fondul de locuinte sociale al administra^iei publice;
i) folosirea centrelor de refacere a capacitatii de munca, 

sanatoriilor, caminelor de gamizoana, cluburilor militare §i alter 

facilitati recreative si sportive, in conditiile stabilite pentru cadrele 

militare, pol4i§ti sau politi§ti de penitenciare, dupa caz, pentru urma?ii 

personalului participant propriu;
j) asistenta medicala in institutiile medicale militare sau publice 

§i asigurarea de medicamente, atat pentru tratamentul ambulatoriu, cat §i 
pe timpul spitaliz^ii, in conditiile stabilite pentru cadrele militare, 
poli{i§ti sau politi§ti de penitenciare, dupa caz;

k) asistenta psihologica asigurata gratuit de catre structurile de 

specialitate din cadrul institutiilor din sistemul national de aparare, 
ordine publica §i securitate nationala;

l) asigurarea, in mod gratuit, a locurilor de inhumare in 

cimitirele militare §i civile;
m) continuarea dreptului de folosin^a a locuintei de serviciu de 

care beneficia personalul participant la data decesului, cu scutire de la 

plata chiriei, pe durata §i in condifiile stabilite prin ordin al ministrului 

apMrii nationale, in cazul in care nu beneficiaza de drepturile de la lit.
h).

(2) Parintii personalului armatei decedat ca urmare a 

participarii in actiuni militare, misiuni §i operatii beneficiaza de un sfert 

din indemnizatia stabilitapotrivitprevederilor alin. (1) lit. f).
(3) Plata indemnizatiilor lunare prevazute la alin. (1) lit, Q §i alin. 

(2) inceteaza in urmatoarele situatii:
a) de la data cand persoana beneficiar^persoanele beneficiare 

realizeaza venituri lunare mai mari de 50% din ca^tigul salarial mediu 

brut; I
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b) in caz de deces al persoanei/persoanelor beneficiare;
c) de la data recasatoririi sotului supravietnitor;
d) la data cand copiii au implinit varsta de 18 ani sau, daca i§i 

continua studiile intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii, la 

terminarea acestora, fea a depa§i varsta de 26 de ani.
(4) Prevederile alin. (3) lit. d) nu se aplica copiilor pe toata 

durata invalidita^ii de orice grad, daca aceasta s-a ivit in perioada in care 

beneficiau de indemnizatia prevazuta la alin. (1) lit, f).
(5) De drepturile prevazute la alin. (1) lit. c) sau d) beneficiaza 

sotul supraviepiitor care nu s-a rec^atorit, cu condi^ia solicitarii 

dreptului in termen de maximum 5 ani de la producerea decesului 

personalului participant, precum §i copiii cu varsta de pana la 26 de ani, 
impliniti pana la data solicitMi dreptului, ai personalului participant 

decedat.
(6) Urma§ii personalului decedat ca urmare a participarii la 

actiuni militare, misiuni §i operatii beneficiaza de dreptul prevent la alin. 
(1) lit. c) sau lit. d) o singura data

(7) Procedurile privind transferul sau inscrierea copiilor la/in 

institutiile de invatamant din subordinea institutiilor componente ale 

sistemului de aparare, ordine publica §i securitate na^ionala, privind 

acordarea burselor lunare fiecarui copil, precum §i privind incadrarea 

copiilor §i/sau a sopilui in func|ii specifice se stabilesc prin norme 

aprobate prin ordin al conducatorului institu^iei din cadrul sistemului 

national de aparare, ordine publica §i securitate nafionala.
(8) Urma§ii personalului participant care in timpul §i din cauza 

particip^ii la actiuni militare, misiuni §i operatii a dobandit rani sau 

afectiuni fizice ori psihice care, ulterior, i-au produs decesul, beneficiaza 

de drepturile prevazute la alin. (1), cu conditia de a nu fi beneficiat de 

drepturi similare pe care prezenta lege le prevede a fi acordate o singura 

data, iar parintii acestuia beneficiaza de drepturile prevazute la alin. (2).

Art. 19. - Personalul participant §i familiile acestora pot 

beneficia de masuri de sprijin familial, desfa§urate la nivel institutional 

si pe baza de voluntariat, in conditiile stabilite prin norme aprobate prin 

ordin al conducatorului institutiei din cadrul sistemului national de 

aparare, ordine publica §i securitate na^ionala.
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CAPITOLUL VII
Dispozitii finale tranzitorii

Art. 20. - (1) Personalului caruia i s-a conferit titlul onorific de 

Veteran, in condiliile Ordonantei de urgen^a a Guvemului nr. 82/2006 

pentru recunoa§terea meritelor personalului armatei participant la actiuni 

militare §i acordarea unor drepturi acestuia §1 urma^ilor celui decedat, 
aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2007, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, i se atribuie calitatea de Veteran din teatrele de 

operatii §i beneficiaza, in continuare, de drepturile prevazute de prezenta 

lege, daca indepline§te condi^iile prevazute la art. 4.
(2) Legitimatiile care atesta titlu onorific de Veteran, eliberate 

personalului participant pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se 

preschimba, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, cu 

respectarea condiliilor prev^te la art. 4, iar termenul si modul de 

preschimbare a acestora se stabilesc prin dispozitie a sefiilui Statului Major 

al Ap^arii/directorului general al Directiei generale de informatii a 

ap^Mi.

Art. 21. - (1) Acordarea drepturilor prevazute de prezenta lege 

pentru personalul participant la actiuni militare, misiuni si operatii 

revine institutiei din sistemul national de aparare, ordine publica §i 
securitate nationala in care acesta a fost incadrat pe timpul participarii,

(2) Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator pentru 

familia, parintii si urma§ii personalului participant.
(3) In situatia transferului/(re)incadrarii/rechemmi in activitate a 

personalului participant la alta institutie din sistemul national de aparare, 
ordine publica si securitate nationala, drepturile prevazute de prezenta lege 

se acorda de catre institutia de unde s-a transferat/unde a fost initial
j >

incadrat, potrivit ordinului conducatorului institutiei respective.

Dispozipile prezentei legi se completeaza cu 

prevederile Legii nr. 448/2006 privind protec^ia §i promovarea 

drepturilor persoanelor cu tendicap, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, fara%a« drepturile §i facilitafile prev^ute prin 

prezenta lege sa se cumuleze cuficele identice, prevazute de aceasta lege.

Art. 22.
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Cheltuielile generate de pimerea in aplicare a 

prevederilor prezentei legi se suporta din bugetul institutiilor componente 

ale sistemului national de ap^are, ordine publica si securitate nationala, 
dupa caz.

Art. 23.

Art. 24. - Cuantumul drepturilor prevazute de prezenta lege, 
stabilite in fiinctie de valoarea cajtigului salarial media brut/salariul de 

baza minim brut pe tara garantat in plata, dupa caz, se actualizeaza ori 

de cate ori se majoreaza acesta.

Art. 25. - Drepturile acordate conform prezentei legi nu se 

impoziteaza, nu se cuprind in baza lunara de calcul a contributiilor 

sociale obligatorii si nu afecteaza acordarea altor drepturi.

Debitele constituite sau care urmeaza sa fie 

constituite si sunt aferente perioadei cuprinse intre data de 9 mai 2016 si 

data intrarii in vigoare a prezentei legi, reprezentand indemnizatia 

lunara, acordata potrivit dispozitiilor art. 8^ alin. (1) lit. b) din Ordonan|a 

de urgenta a Guvemului nr. 82/2006, aprobata cu modificari prin Legea 

nr. 111/2017, cu modificarile §i completarile ulterioare, nu se 

recupereaza.

Art. 26.

Art. 27. - (1) Prezenta lege intra in vigoare la 180 de zile de la 

data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga 

Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 82/2006 pentm recunoa§terea 

meritelor personalului armatei participant la actiuni militare §i acordarea 

unor drepturi acestuia §i urma§ilor celui decedat, publicata in Monitoml 

Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 896 din 3 noiembrie 2006, aprobata cu 

modifier prin Legea nr. 111/2017, cu modificarile §i completMle 

ulterioare.
(3) In termen de 180 de zile de la data publicarii prezentei legi, 

conducatorii institutiei din cadml sistemului de aparare, ordine publica 

§i securitate nationala emit norme de aplicare a acesteia in cadrul 

fiecarei institutii in parte.
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Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, 
cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia 

Romaniei, republicatd.
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