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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
C A M E R A  D E P U T A Ţ I L O R  S E N A T U L  

L E G E  
privind modificarea şi 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 
7 7

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

Art. I. — 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 şi se completează după cum urmează: 

1. La articolul 2, litera k) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

,,k) 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 în funcţie de gradul de risc specific al ariei 

geografice respective unde personalul participă la acţiuni militare, 

misiuni şi operaţii. Pentru autorităţile/structurile cu atribuţii în 

domeniul 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 12 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

,,c) o indemnizaţie lunară, neimpozabilă, în valoare de 1.000 lei, 
după trecerea în rezervă sau retragere, precum şi la încetarea 
raporturilor de muncă sau serviciu, după caz.” 

3. La articolul 18 alineatul (1), litera f) se modifică şi 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;”. 

4. La articolul 18 alineatul (3), litera a) se abrogă. 
5. 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.” 

Art. II. — În aplicarea prevederilor art. 2 lit. b) 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, cu modificările şi completările dispuse 
prin prezenta lege, ordinul conducătorului instituţiei din cadrul 
sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate 
naţională vizează misiunile specifice cu potenţial ridicat de risc 
desfăşurate începând cu anul 1990 pe teritoriul sau în afara 
teritoriului statului român.

 

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

României, republicată. 
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