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PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTAJILOR SENATUL

LEGE

pentru modificarea §\ completarea Legii nr. 168/2020 pentru 

recunoa^terea meritelor personalului participant la actiuni militare, 
misiuni $i operatii pe teritoriul sau m afara teritoriului statului roman 

^i acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia ^i urmasilor celui
decedat

ParlamentuI 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, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 
715 din 8 august 2020, se modifica §i se completeaza dupa cum urmeaza:

1. AlineatuI (1) al articolului 4 se completeaza va avea urmatorul
cuprins:

(1) Personalul care a participat la actiuni militare, misiuni si operatii 
desfasurate m teatre de operatii/zone de misiuni are calitatea de „Veteran din 

teatrele de operatii", daca Tndepline§te unul din urmatoarele criterii:
a) cel pu^in 120 de zile consecutive sau cumulative de participare la misiuni;
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b) pe timpul unei misiuni a participat, individual sau in formatie, la cel putin 

3 schimburi de foe cu adversarii;

c) a fost prizonier/arestat al adversarului pentru o perioada de minim 3 zile;

d) a desfasurat individual sau m formatie, actiuni de culegere, analiza, 

prelucrare de informatii de orice natura, necesare sau utile pregatirii si desfasurarii 

actiunilor militare si care au fost exploatate In acest scop sau m vederea 

intrebuintarii fortelor militare m interiorul sau in afara teritoriului national;

e) a desfasurat individual sau m formatie actiuni/activitati de evaluare, de 

control si de coordonare sau de sprijin a activitatilor si actiunilor militare, misiuni 

si operatii din teatre de operatii/zone de misiuni;

f) a participat la misiuni de monitorizare a acordurilor de Tncetare a focului, 

misiuni de pregatire a personalului pentru aplicarea legii din statui afectat, misiuni 

de asigurare a trecerii de la starea de conflict la starea de normalitate Tn statui 

afectat, misiuni de consiliere m zona de conflict stabilite prin ordin, misiuni de 

realizare a cooperarii Tntre civili si militari Tn zona de conflict.

2. Alin. (4) al Art. 4, se completeaza si va avea urmatorul cuprins:

Calitatea de „Veteran din teatrele de operatii" se acorda prin hotarare a 

Guvernului, la propunerea conducatorului institutiei din cadrul sistemului national 

de aparare, ordine publica si securitate nationals mtregului personal militar sau 

civil, participant la actiuni militare, misiuni si operatii Tn teatre de operatii/zone de 

misiuni, dupa trecerea Tn rezerva sau iesirea la pensie la limita de varsta standard 

de pensionare prevazuta de lege sau Tn situatiile Tn care, Tn urma ranilor primite, 

sunt trecuti Tn rezerva din motive medicale.

3. Dupa alineatui (4) al articolului 4 se introduc cinci noi alineate, 

alineatui (5), (6), (7), (8) si (9) care vor avea urmatorul cuprins:

(5) Prima introducere in teatru de operatii/zona de misiune a personalului 

participant, reprezinta data de la care acesta primeste calitatea de „Veteran din 

teatrele de operatii".

(6) Ministerul Apararii Nationale va realiza semnul onorific „Veteran din 

teatrele de operatii" care se va acorda personalului care Tndeplineste conditiile de 

la art. 4, alin. (1).
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(7) Semnul onorific va avea un format cu caracter general si va fi utilizat 

pentru toate institutiile din cadrul Sistemului National De Aparare, ordine publica 

si securitate nationals.

(8) Institutiile din cadrul sistemului national de aparare, ordine publica si 

securitate nationals vor elabora individualizat „Brevete" specifice cu formatui din 

anexa .

Legitimatia in valabilitate de „Veteran din teatrele de operatii" se va 

preschimba cu 

doveditoare.

Brevetele se emit si se distribuie in maxim 45 zile de la data la care Legea 

168/2021 modificatS, intrS in vigoare.

PanS la mmanarea brevetului personal participant va beneficia de toate 

drepturile de „Veteran din teatrele de operatii" conferite prin prevederile art. 12 

alin. (1), lit. a), b) si c).

(9) Calitatea de „Veteran din teatrele de operatii" atestatS prin brevet si 

semnul onorific, se acordS de cStre:

a) Presedintele Romaniei, pentru generali;

b) ministrii de resort si sefii autoritStilor din cadrul sistemului national de 

apSrare pentru colonel si locotenent colonel, comandanti/sefi direct! sau 

nemijiociti ai structurilor participante in teatrele de operatii/zone de misiune;

c) colonel si locotenent - colonel, comandanti/sefi directi si/sau nemijiociti ai 

institu^iilor participante in teatrele de operatii/zone de misiune, personalului 

subordonat participant la misiuni/actiuni in teatrele de operatii/zonele de misiune.
(10) inmanarea brevetului si a semnului onorific se face m cadrul unei 

ceremonii organizate in data de 06 august a fiecarui an, cu ocazia Zilei Eroilor.

Brevet, cu respectarea prevederilor de elaborare a actelor

4. Articolul 12 alineatul (1), lit. a), b) $i c) se modifica va avea 

urmatorul cuprins:

(1) Personalul participant care a dobandit calitatea de "Veteran din teatrele 

de operatii" - in urma participSrii la actiuni militare, misiuni si operatii beneficiazS 

de urmStoarele drepturi:
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a) dreptui de a purta pe uniforma militara, insemnul onorific „Veteran din 

teatrele de operatii", dupa trecerea m rezerva sau iesirea la pensie la limita de 

varsta;

b) o suma forfetara lunara, neimpozabila, m procent de 25% din salariul 

minim brut pe tara garantat in plata, pana la implinirea varstei standard de 

pensionare, prevazuta de lege pentru fiecare categorie de personal;

c) o indemnizatie lunara, neimpozabila, Tn procent de 45% din salariul de 

baza minim brut pe tara garantat in plata, mcepand cu data Tmplinirii varstei 

standard de pensionare prevazuta de lege pentru fiecare categorie de personal 

participant. Aceasta se plateste prin casa de pensii sectoriala m evidenta careia 

se afla veteranul din teatrele de operatii.

Art. II Prezenta lege intra m vigoare la 60 zile de la publicarea in Monitorul 

Oficial al Romaniei, Partea I, Tn baza art. 78 din Constitutia Romaniei republicata.

Art. III. - Legea nr. 168/2020 pentru recunoasterea meritelor personalului 

participant la actiuni militare, misiuni si operatii pe teritoriul sau Tn afara 

teritoriului statului roman si acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia si 

urmasilor celui decedat, publicata Tn Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 

715 din 8 august 2020 se va republica Tn Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 

dandu-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fast adoptata de ParlamentuI Romaniei cu respectarea 

prevederilor art.75 §i ale art.76, alin. (2) din Constitupa Romaniei, republicata.

PRE$EDINTELE SENATULUIPRESEDINTELE CAMEREI DEPUTAJILOR

Anca Dana Dragu
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ANEXA
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.(denumirea.mstjtutjej. emitente).

sigla
institutiei
emitente

BREVET

Se acorda titiul de

VETERAN DIN TEATRELE DE OPERATH / ZONE DE MISIUNI

d-lui / d-nei ............................................................................................................
activitatile desfasurate in teatrul de operatii / zona de

. pentru 
misiune

Baza: Hotararea de Govern Nr. din

Emitent: art.4 alin.(9)

Data emiterii:




