
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

LEGE
pentru completarea Legii 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.

Articol unic. - 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 
completează după cum urmează:

1. La articolul 2, litera k) se completează şi va avea următorul conţinut:
yjc) teatru de operaţii/zonă de misiune - arie geografică (terestră, maritimă şi/sau 

aeriană) în afara teritoriului statului român, în care misiunea/operaţia este autorizată să se 
desfăşoare, conform mandatului încredinţat de către organizaţia internaţională/coaliţia 
responsabilă de planificarea, implementarea, coordonarea şi monitorizarea tuturor 
activităţilor operaţionale din respectiva arie geografică. Pentru Ministerul Apărării 
Naţionale, teatrele de operaţii/zonele de misiune se nominalizează prin ordin al ministrului 
apărării naţionale. Pentru autorităţile/structurile cu atribuţii în apărarea securităţii 
naţionale, zonele de misiune se stabilesc prin ordin al conducătorului instituţiei, în funcţie 
de gradul de risc specific al ariei geografice respective unde personalul participă la acţiuni 
militare, misiuni şi operaţii.^

2. La articolul 21, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4),
cu următorul cuprins:

„ (4) Plata drepturilor băneşti acordate în condiţiile prezentei legi beneficiarilor unei 
pensii militare de stat se asigură din bugetul casei sectoriale de pensii în evidenţele căreia se 
află aceştia. ”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 alin. 
(1) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Preşedintele Senatului,

LUDOVIC ORBAN ANCA DANA DRAGU
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