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PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTAJILOR SENATUL

LEGE

pentru modificarea §i completarea unor acte normative din 

domeniul apararii nafionale

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. - La articolul 26 din Legea nr. 121/2011 privind 

participarea for|elor armate la misiuni §i opera^ii in afara teritoriului 

statului roman, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr. 427 din 17 iunie 2011, cu completarile ulterioare, dupa alineatul (4) se 

introduc trei noi alineate, alineatele (5) - (7), cu urmatorul cuprins:
„(5) Personalul incadrat in comandamentele multinationale 

infiin|ate pe teritoriul Romaniei, trimis sa participe la misiunile §i operatiile 

prevazute la art. 2 alin. (1), beneficiaza pentru perioada in care participa la 

misiuni in zonele de opera^ii de drepturile prevazute la alin. (1).
(6) Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. g) §i art. 9 din 

capitolul IV al anexei nr. IV a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului platit din fonduri publice, cu modificarile §i completarile 

ulterioare, personalul trimis in misiune permanenta in strainatate beneficiaza 

de drepturile prevazute la alin. (1) pentru deplasarile efectuate in interesul 

serviciului la misiuni in zonele de operand.
(7) Personalul care participa la misiuni §i opera^ii sub 

mandatul/conducerea organiza|iilor prevazute la art. 2 alin. (2) §i la art. 7 

alin. (3) beneficiaza de drepturile stabilite la alin. (1), numai in masura in 

care aceste drepturi, indiferent de denumirea sub care sunt acordate §i de
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cuantumul acestora, nu sunt asigurate de organizatiile internationale sub 

egida carora se desfa§oara misiunile §i opera^iile.”

Art. II. - La articolul IX alineatul (1) din Ordonan^a de urgen^a 

a Guvernului nr. 37/2014 pentru modificarea §i completarea art. 13 din 

Ordonanta de urgen^a a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea 

personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum §i alte masuri 

in domeniul cheltuielilor publice, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 450 din 19 iunie 2014, aprobata cu modificari prin 

Legea nr. 183/2014, cu modificarile ulterioare, se modifica §i va avea 

urmatorul cuprins:
„Art. IX. - (1) Pe durata indeplinirii misiunii in strainatate 

personalul beneficiaza de drepturile de diuma stabilite pentru fiecare 

categorie de personal participant la misiunile prevazute la art. 2 alin. (1) 

lit. d) din Legea nr. 121/2011 privind participarea foitelor armate la 

misiuni §i operatii in afara teritoriului statului roman, cu completarile 

ulterioare.”

Art. III. - La articolul 7 alineatul (1) din Legea nr. 222/2017 

pentru realizarea „Capabilitatii de aparare aeriana cu baza la sol”, aferenta 

programului de inzestrare esenlial „Sistem de rachete sol-aer cu bataie 

mare (HSAM)”, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr. 935 din 27 noiembrie 2017, cu modificarile ulterioare, se modifica §i 
va avea urmatorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Pe durata misiunilor prevazute la art. 4, personalul 

beneficiaza de drepturile de diurna stabilite pentru fiecare categorie de 

personal participant la misiunile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. d) din 

Legea nr. 121/2011 privind participarea forfelor armate la misiuni §i 
operafii in afara teritoriului statului roman, cu completarile ulterioare.”

Art. IV. - La articolul 7 alineatul (1) din Legea nr. 46/2018 

pentru realizarea „Capabilitafii de sprijin de foe indirect”, aferenta 

programului de inzestrare „Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bataie 

mare”, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 174 din 

23 februarie 2018, cu modificarile ulterioare, se modifica §i va avea 

urmatorul cuprins:
„Art. 7. - (1) Pe duraffiai misiunilor prevazute la art. 4, personalul 

beneficiaza de drepturile de dfiurna stabilite pentru fiecare categorie de 

personal participant la misiunile. prevazute la art. 2 alin. (1) lit. d) din
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Legea nr. 121/2011 privind participarea foitelor armate la misiuni §i 
opera|ii in afara teritoriului statului roman, cu completarile ulterioare.”

Art. V. - La articolul 6 alineatul (1) din Legea nr. 237/2019 

pentru continuarea dezvoltMi capabilitalii operalionale aeriene cuprinse 

in Etapa de tranzi^ie ini^iala a Conceptiei de realizare graduala a 

capabilitatii de aparare aeriana in cadrul programului „Avion multirol al 

Foitelor Aeriene”, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr. 1022 din 19 decembrie 2019, cu modificarile ulterioare, se modifica §i 
va avea urmatorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Pe durata misiunilor prevazute la art. 4, personalul 

beneficiaza de drepturile de diuma stabilite pentru fiecare categorie de 

personal participant la misiunile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. d) din 

Legea nr. 121/2011 privind participarea foitelor armate la misiuni §i 
opera^ii in afara teritoriului statului roman, cu completarile ulterioare.”

Art. VI. - La data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ordonanta 

de urgenta a Guvemului nr. 17/2020 pentru modificarea si completarea 

unor acte normative din domeniul apararii nationale, publicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 103 din 11 februarie 2020, se 

abroga.
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Aceasta lege a fast adoptata de Parlamentul Romdniei, 
cu respectarea prevederilor art. 75 §i ale art. 76 alin. (2) din Constitufia 

Romdniei, republicatd.
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