
    

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                        

   

        

INFORMARE 

11.08.2020 
Organizația profesională Corpul Național al Polițiștilor vă informează că în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 08 august 2020 a fost publicată 
Legea 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. 
https://www.cnpromania.ro/upload/blog/legea-168-2020-pentru-recunoasterea.pdf 

Legea are ca obiect de reglementare recunoaşterea meritelor personalului din 

cadrul Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională, 

participant la acţiuni militare în afara teritoriului statului român sau la pregătirea 
pentru apărarea ţării şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, 

preconizându-se, totodată, abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.82/2006. 

În sensul legii prin personal participant - cadrele militare, poliţiştii, poliţiştii de 
penitenciare, soldaţii şi gradaţii profesionişti, rezerviştii voluntari şi personalul civil 

care participă la acţiuni militare, misiuni şi operaţii, în mod individual sau colectiv. 

De drepturile conferite de actul normativ nu beneficiază personalul participant 

rănit, invalid, cel care a dobândit alte afecţiuni fizice şi/sau psihice din cauza 

participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii, familia şi urmaşii acestuia, în situaţia 
în care rănirea, invaliditatea, afecţiunea fizică şi/sau psihică ori decesul a survenit ca 

urmare a săvârşirii de către acesta, cu intenţie, a unei fapte ce constituie infracţiune, 

pedepsită potrivit legii române. 

Personalul participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii desfăşurate în teatre 
de operaţii/zone de misiuni, cel puţin 120 de zile, neîntrerupt sau cumulativ, are 

calitatea de "Veteran din teatrele de operaţii". 

Militarii invalizi, civilii invalizi, răniţii şi personalul participant care au dobândit 

afecţiuni fizice beneficiază de următoarele drepturi: 
a)tratament şi/sau asistenţă psihologică în ţară sau în străinătate, în cazul în care 

afecţiunile nu pot fi tratate în ţară, cu suportarea cheltuielilor reprezentând costul 

tratamentului şi al cheltuielilor aferente din bugetul instituţiei din cadrul sistemului 

naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, după caz. Metodologia 

privind trimiterea la tratament în străinătate şi achitarea/decontarea cheltuielilor se 
stabileşte prin ordin al conducătorului instituţiei din cadrul sistemului naţional de 

apărare, ordine publică şi securitate naţională; 

b)tratament de recuperare gratuit în instituţii medicale de profil; 

c)asistenţă pentru reconversie profesională şi reintegrare în muncă pentru invalizii de 
gradul III; 

d)orteze, proteze, produse medicale ortopedice şi alte produse şi dispozitive medicale 

gratuite, precum şi repararea şi înlocuirea acestora ori de câte ori este nevoie, la 

recomandarea medicului specialist. Metodologia privind achitarea/decontarea 
cheltuielilor pentru repararea şi înlocuirea acestora se stabileşte prin ordin al 

conducătorului instituţiei din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi 

securitate naţională; 
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e)dreptul de a primi şi a purta uniforma militară, după trecerea în rezervă sau în 

retragere, în condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei din cadrul 

sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională; 
f)asigurarea, în mod gratuit, a locurilor de înhumare în cimitirele militare sau civile; 

g)decontarea cheltuielilor de transport cu autoturismul de la/la domiciliu/reşedinţă 

la/de la locul de muncă, potrivit programului de activitate, în condiţiile stabilite prin 

ordin al conducătorului instituţiei din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine 
publică şi securitate naţională, pentru personalul participant încadrat în gradul I de 

invaliditate care este menţinut, încadrat sau reîncadrat în funcţie; 

h)închirierea sau cumpărarea, cu prioritate, a unei locuinţe din fondul de locuinţe 

sociale al administraţiei publice; 

i)o sumă forfetară lunară, neimpozabilă, în procent de 50% din salariul de bază minim 
brut pe ţară garantat în plată, reprezentând contravaloarea taxei lunare pentru 

serviciul public de radiodifuziune şi televiziune, a abonamentului lunar de telefonie şi a 

transportului lunar, ce se acordă beneficiarului, reprezentantului legal ori 

mandatarului acestuia împuternicit prin procură. 
Personalul participant care a dobândit calitatea de "Veteran din teatrele de operaţii" şi 

care nu este invalid, rănit ori nu a dobândit afecţiuni fizice şi/sau psihice în urma 

participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii beneficiază de următoarele drepturi: 

a)dreptul de a purta uniforma militară, după trecerea în rezervă sau în retragere; 
b)o sumă forfetară lunară, neimpozabilă, în procent de 25% din salariul de bază 

minim brut pe ţară garantat în plată, pentru personalul în activitate; 

c)o indemnizaţie lunară, neimpozabilă, în valoare de 1.000 de lei, după trecerea în 

rezervă sau retragere. 
 

Potrivit art. 78 din Constituția României, ”Legea se publică în Monitorul 

Oficial al României şi intră în vigoare la 3 zile de la data publicării sau la o dată 

ulterioară prevăzută în textul ei.”, astfel Legea nr. 168/2020 va intra în 
vigoare începând cu data de 04 februarie 2021. 
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