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PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTAJILOR SENATUL

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 168/2020 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.

Art. I. - Legea nr. 168/2020 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, publicatain Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I, nr. 715 din 8 august 2020, se modifica si se 

completeaza, dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, litera k) se modifica §i va avea urmatorul
cuprins:

„k) teatru de operaiii/zond de misiune - arie geografica (terestra, 
maritima §i/sau aeriana) in afara teritoriului statului roman, in care 

misiunea/opera^ia este autorizata sa se desfa§oare, conform mandatului 

incredin|at de catre organiza|iia interna^ionala/coal4ia responsabila de 

planificarea, implementarea, coordonarea §i monitorizarea tuturor 

activita^ilor opera^ionale din reape^eliva arie geografica. Pentru Ministerul 

Apararii Na|ionale, teatrele/ cki opera|ii/zonele de misiune se
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nominalizeaza prin ordin al ministrului apararii na|ionale in func|ie de 

gradul de rise specific al ariei geografice respective unde personalul 
participa la ac^iuni militare, misiuni §i opera^ii. Pentm autoritatile/structurile 

cu atribu^ii in domeniul securitafii na^ionale, zonele de misiune se 

stabilesc prin ordin al conducatorului institu^iei, in func^ie de gradul de 

rise specific al ariei geografice respective unde personalul participa la 

actiuni militare, misiuni §i operafii.”

2. La articolul 12 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea 

urmatorul cuprins:
„c) o indemnizatie lunara, neimpozabila, in valoare de 1.000 lei, 

dupa trecerea in rezerva sau retragere, precum si la incetarea raporturilor 

de munca sau serviciu, dupa caz,”

3. La articolul 18 alineatul (1), litera f) se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:

„f) o indemnizatie lunara egala cu castigul salarial mediu brut, 
pentru urmasii personalului participant decedat in urma participarii la 

actiuni militare, misiuni si operatii, indiferent de numarul acestora;”

4. La articolul 18 alineatul (3), litera a) se abroga.

5. La articolul 21, dupa alineatul (3) se introduce un nou 

alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
„(4) Plata drepturilor banesti acordate in conditiile prezentei legi 

beneficiarilor unei pensii militare de stat se asigura din bugetul casei 

sectoriale de pensii in evidentele careia se afla acestia.”

Art. 11. - in aplicarea prevederilor art. 2 lit. b) din Legea 

nr. 168/2020 pentru recunoasterea meritelor personalului participant la 

actiuni militare, misiuni §i operatii pe teritoriul sau in afara teritoriului 

statului roman §i acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia §i 
urmasilor celui decedat, cu modificarile si completarile dispuse prin 

prezenta lege, ordinal conducatorului institutiei din cadrul sistemului 

national de aparare, ordine publica §i securitate nationals vizeaza 

misiunile specifice cu potential ridicat de rise desfasurate incepand cu 

anul 1990 pe teritoriul sau in afara teritoriului statului roman.
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Aceastd lege a fast adoptatd de Parlamentul Romdniei, 
cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia 

Romdniei, republicatd.
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