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Art. 2 lit. k) sindrom de stres posttraumatic şi/sau 
alte afecţiuni psihice comorbide – tulburări 
dobândite de personalul prevăzut la li.a) în urma 
participării la misiunile prevăzute la litera b) c) şi d), 
care declanşează o perturbare semnificativă la 
nivelul gândirii, reglării emoţionale sau 
comportamentului persoanei, constatată de 
comisiile de expertiză sau medico-militară, după 
caz, la sesizarea psihologului clinician şi/sau a 
medicului psihiatru. 

Art. 2 lit. k) sindrom de stres posttraumatic şi/sau 
alte afecţiuni psihice comorbide – tulburări 
dobândite de personalul prevăzut la li.a), g) şi h) în 
urma participării la misiunile prevăzute la litera b) c) 
şi d), sau în urma decesului părintelui/soţului în 
astfel de misiuni, care declanşează o perturbare 
semnificativă la nivelul gândirii, reglării emoţionale 
sau comportamentului persoanei, constatată de 
comisiile de expertiză sau medico-militară, după 
caz, la sesizarea psihologului clinician şi/sau a 
medicului psihiatru. 

Art.14 – De drepturile prevăzute la articolul 12 şi 13 
beneficiază,în aceleaşi condiţii, şi personalul 
prevăzut la articolul 2 litera d. 
 
 
 
 

Art.14 – (1) De drepturile prevăzute la articolul 12 şi 
13 beneficiază,în aceleaşi condiţii, şi personalul 
prevăzut la articolul 2 litera d. 
Se introduce aliniatul (2), astfel: 
(2) Veteranii din teatrele de operaţii, aşa cum sunt 
definiţi la articolul 4, beneficiază de următoarele 
drepturi: 
a) scutirea de impozit pe imobilele (clădiri şi 
terenuri) şi autovehicolele aflate în proprietatea 
şi/sau coproprietatea lor, pe teritoriul naţional al 
României; 
b) decontarea abonamentului lunar de telefonie, 
fără achiziţie de aparate telefonice, cu o valoare 
egală cu valoarea minimă a unui abonament lunar; 
c) decontarea contravalorii a 12 călătorii interne 
dus-întors pe calea ferată, cu mijloace de transport 
în comun rutiere ori pe căile fluviale sau a 6 
călătorii interne dus-întors pe căile aeriene, la 
alegere, într-un an calendaristic; asigurarea 
gratuită a actulului medical, cu prioritate în spitalele 
şi centrele medicale aflate în administrarea 
instituţiilor din care fac parte, potrivit prevederilor 
stabilite prin ordin de ministru; 
e) decontarea abonamentului lunar pe mijloacele 
de transport în comun locale de suprafaţă sau 
subteran; 
f) asigurarea cu prioritate a cazării în centrele de 
refacere a capacităţii de muncă, sanatoriilor, 
căminelor de garnizoană, cluburilor militare şi altor 
capacităţi recreative şi sportive aflate în 
administrarea instituţiilor din care fac parte, pentru 
ei şi familiile lor, potrivit prevederilor stabilite prin 
ordin de ministru; 
(3) Veteranii din teatrele de operaţii, cărora le-au 
fost conferite Ordine şi/sau Medalii din sistemul 
naţional de decoraţii al României, precum şi militarii 
răniţi în acţiuni militare , beneficiază în plus, de 



următoarele drepturi: 
a) scutirea de impozitul pe venituri; 
b) cei decoraţi cu Ordine şi/sau Medalii militare            
”de război”: 
- împropietărirea cu 500 mp teren intravilan în 
localitatea în care domiciliază, sau dacă acest lucru 
nu este posibil, vor fi despăgubiţi cu o sumă ce 
reprezintă contravaloarea terenului la care au fost 
îndreptăţiţi, conform legii; 
- o rentă lunară, echivalentă cu solda de grad a 
unui sublocotenent.  

Art. 19 pct.2 lit.b) – O indemnizaţie lunară egală cu 
câştigul salarial mediu brut, pentru fiecare dintre 
urmaşii acestuia care realizează venituri lunare mai 
mici de 30% din salariul mediu brut, exceptând 
pensiile sau alocaţiile de orice natură. 

Art. 19 pct.2 lit.b) – O indemnizaţie lunară egală cu 
câştigul salarial mediu brut, pentru fiecare dintre 
urmaşii acestuia. 

Art. 19 pct 3 lit.a) – la data când persoana 
beneficiară realizează venituri mai mari de 50% din 
câştigul salarial mediu brut. 

Art. 19 pct 3 lit.a) – se abrogă. 
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