
PROPUNERI 
pentru modificarea şi completarea proiectului de Lege privind statutul personalului militar 

  

N

r. 
cr

t 

Textul 

proiectului 

legislativ 

Textul propus  Motivaţia 

1. 
  
  
  
  
  

Art. 2, alin. 
(3), lit. b) 
  
rezervişti vol
untari, 
respectiv 
persoane 
care sunt 
selecţionate, 
instruite şi 
dobândesc 
un grad 
militar în 
rezervă şi 
consimt să 
îndeplineasc
ă serviciul 
militar în 
rezervă, în 
baza unui 
contract, 
potrivit legii. 

Modificat 
Art. 2, alin. (3), lit. b) 
rezervişti, respectiv 
persoane care sunt 
selecţionate, instruite 
şi dobândesc un 
grad militar în 
rezervă şi consimt să 
îndeplinească 
serviciul militar în 
rezervă, în baza unui 
contract, potrivit legii. 

Voluntar = explicatia din DEX: 
Persoană care intră în armată din proprie 

dorință spre a face serviciul militar (înainte de 

a fi împlinit vârstă cerută); p. ext. persoană 

care ia parte la o campanie militară din proprie 

inițiativă sau care se oferă să facă un serviciu 

de bunăvoie și dezinteresat (fara contract – 

neplatit) 
  
  
  

  
  
  
  
2 

Art. 6, alin. 

(1) 
Gradele 
soldaţilor şi 
gradaţilor, în 
ordinea lor 
ierarhică, 
sunt: 
a)     soldat; 
b)     fruntaş; 
c)     caporal; 
d)  caporal 
principal 

Completat. 
Art. 6, alin. (1) 
Gradele soldaţilor şi 
gradaţilor, în ordinea 
lor ierarhică, sunt: 
a) soldat; 
b) fruntaş; 
c) caporal 
d) caporal principal 
e) sergent 

Alinierea la standardele NATO 
http://www.militaria.lv/stanag.htmSTANAG 

2116 
OR-1-soldat - militar aflat la primul contract 
OR-2--fruntas - militar reangajat ,care incheie 

contract pe perioada nedeterminata 
OR-3- caporal si caporal 3 principal 
OR-4-caporal 2 sef 
OR-5- caporal clasa 1 instructor si sergent 
-         Gradul de sergent a fost integrat in corpul 

soldatilor si gradaţilor, atât în armata regală cât 

şi în armata RSR, menţinându-se până în anul 

2001. 
Propunem ca subofiţerii care deţin gradul de 

sergent, să fie înaintaţi la gradul de sergent-

major. 

http://www.militaria.lv/stanag.htm


  
3 
  
  
  
  

Art. 15, alin. 
(2) 
Pentru 
activitatea 
desfăşurată, 
personalul 
militar în 
activitate are 
dreptul la 
soldă lunară 
compusă 
din solda 
funcţiei de 
bază, 
indemnizaţii, 
compensaţii, 
sporuri, 
prime, 
premii, 
stimulente, 
bonificaţii şi 
alte drepturi 
în bani şi în 
natură, 
stabilite 
potrivit 
reglementăril
or legale. 

Completat. 
Art. 15, alin. (2) 
Pentru activitatea 
desfăşurată, 
personalul militar în 
activitate are dreptul 
la soldă lunară, 

compusă din solda de 

grad, solda de 

funcţie, gradaţii şi 

indemnizaţii,compensa

ţii, prime, premii, 

sporuri,stimulente, 

bonificaţii şi alte 

drepturi în bani şi în 

natură, stabilite potrivit 

reglementărilor legale. 
  

Alineat  Nou introdus: 
  
Art. 15, alin. 
(3) indemnizaţiile, 
compensaţiile, 
sporurile, primele, 
premiile, 
stimulentele, 
bonificaţiile şi alte 
drepturi în bani şi în 
natură, stabilite 
potrivit 
reglementărilor 
legale, se acorda in 
suma fixa 
egala  pentru tot 
personalul militar . 

  
În vederea alinierii la standardele NATO 

obligatorie pentru Romania până in 2014 
In toate armatele membre 

NATO indemnizaţiile, compensaţiile, sporurile, 

primele, premiile, stimulentele, bonificaţiile şi 

alte drepturi în bani şi în natură se acorda in 

cuantum egal 
  

http://www.army.mod.uk/joi

n/25629.aspx 

4 Art. 24, alin. 
(1), lit. e), f) 
şi g) 
e)                 maiştri 
militari şi 
subofiţeri în 
activitate, 
absolvenţi ai 
studiilor 
universiare 
militare de 

Modificat şi 
completat 
  
Art. 24, alin. (1), lit. 
e), f) şi g) 
e) maiştri militari, 
subofiţeri,soldaţi şi 
gradaţi în activitate, 
absolvenţi ai studiilor 
universiare militare 
de licenţă, care au 

  

http://www.army.mod.uk/join/25629.aspx
http://www.army.mod.uk/join/25629.aspx


licenţă, care 
au vârsta de 
cel 
mult 30 de 
ani împliniţi 

f)     maiştri 
militari şi 
subofiţeri în 
activitate, 
absolvenţi ai 
studiilor civile 
de master, cu 
profil 
corespunzăt
or 
specialităţilor
, potrivit 
nevoilor 
instituţiei 
militare, care 
au vârsta de 
cel mult 35 
de ani 
împliniţi şi 
îndeplinesc 
condiţiile 
stabilite prin 
ordin al 
conducătorul
ui instituţiei 
militare 

g)   maiştri 
militari şi 
subofiţeri, 
care în timp 
de război, 
îndeplinesc 
cel puţin 3 
luni, cu 
rezultate 
foarte bune şi 
bune, funcţii 
prevăzute a fi 
încadrate cu 
ofiţeri în 

vârsta de cel 
mult 35 de ani 
împliniţi 
f) maiştri militari, 
subofiţeri,soldaţi şi 
gradaţi în activitate, 
absolvenţi ai studiilor 
civile de master, cu 
profil corespunzător 
specialităţilor, potrivit 
nevoilor instituţiei 
militare, care au 
vârsta de cel mult 35 
de ani împliniţi şi 
îndeplinesc condiţiile 
stabilite prin ordin al 
conducătorului 
instituţiei militare 
g) maiştri militari, 
subofiţeri,soldaţi şi 
gradaţi, care în timp 
de război, 
îndeplinesc cel puţin 
3 luni, cu rezultate 
foarte bune şi bune, 
funcţii prevăzute a fi 
încadrate cu ofiţeri în 
structurile militare 
aflate în zona 
acţiunilor militare 
  
  



structurile 
militare aflate 
în zona 
acţiunilor 
militare 

  
  

5 Art. 25, alin. 
(1), lit. c) 
c) subofiţeri 
în activitate, 
absolvenţi 
cel puţin ai 
studiilor 
postliceale 
corespunzăt
oare armelor, 
serviciilor şi 
specialităţilor 
militare, care 
au vârsta de 
cel mult 45 
de ani 
împliniţi, au 
un stagiu 
neîntrerupt 
de cel puţin 5 
ani în funcţii 
prevăzute a fi 
încadrate cu 
maiştri 
militari, 
potrivit 
nevoilor 
forţelor 
armate.  

Modificat 
Art. 25, alin. (1), lit. 
c) 
c) subofiţeri în 
activitate, soldaţi şi 
gradaţi, absolvenţi 
cel puţin ai studiilor 
postliceale 
corespunzătoare 
armelor, serviciilor şi 
specialităţilor 
militare, care au 
vârsta de cel mult 45 
de ani împliniţi, au un 
stagiu neîntrerupt de 
cel puţin 5 ani în 
funcţii prevăzute a fi 
încadrate cu maiştri 
militari, potrivit 
nevoilor forţelor 
armate.  

  

6 Art. 26, alin. 
(1) 

Completat (se 
introduce literag) 
  
Art. 26, alin. (1) 
  
g) soldaţii şi gradaţii 
care nu au putut 
beneficia de ordinul 
ministrului privind 
trecerea în corpul 

  



subofiţerilor pe filieră 
indirectă, datorită 
limitei de vârstă la 
momentul emiterii 
ordinului Intrarea 
directa in corpul 
subofiterilor,  a 
soldatilor si gradatilor 
profesionisti care au 
depasit varsta de 45 
de ani si care de-a 
lungul carierei au fost 
propusi de cel putin o 
data de comandantii 
lor pentru avansare ., 

  
  

7 

Art. 42, alin. 
(2), lit.  b) 
  
determinată, 
de 4 ani, cu 
posibilitatea 
înnoirii sau 
reînnoirii 
succesive, cu 
aceeaşi 
durată, 
potrivit 
nevoilor 
instituţiei 
militare, 
pentru 
personalul 
militar 
provenit în 
condiţiile 
prevăzute la 
art. 24, alin. 
(1), lit. d), f), 
h) şi i), art. 
25, alin. (1) 
lit. b), art 26, 
alin (1), lit. c), 
d) şi f) şi art. 
27. 

Modificat 
Art. 42, alin. (2), 
lit.  b)  
nedeterminată, 
pentru personalul 
militar provenit în 
condiţiile prevăzute 
la art. 24, alin. (1), lit 
d), f), h) şi i), art. 25, 
alin. (1), lit. b), art 26 
alin (1), lit. c), d) şi f) 
şi art. 27 
la  reînnoirea 
contractului.  
  

O perioada de proba de 4 ani este mai mult decât 

suficienta, avânduse in vedere ca militarii din 

tarile partenere NATO au o perioada de proba 

de 1  pina la 2ani, dupa care militarii intra in 

sistemul de pensie militara. 
  

Soldaţii şi gradaţii să poată beneficia de 

Programul „Prima casă”, precum şi de obţinerea 

unor credite bancare.  



  
  
 8 

Art. 65, lit. 
d) 
compensaţie 
lunară pentru 
plata chiriei, 
acordată în 
cuantum 
de.până la 
50% din 
solda funcţiei 
de bază, dar 
nu mai puţin 
decât salariul 
minim pe 
economie 
garantat în 
plată, în 
condiţiile 
stabilite prin 
ordin al 
conducătorul
ui instituţiei 
militare, în 
situaţia In 
care nu se 
poate 
asigura 
dreptul 
prevăzut la 
litera b). 

Modificat 
Art. 65, lit. d) 
compensaţie lunară 
pentru plata chiriei, 
acordată în  suma 
fixa egala  pentru tot 
personalul militar, în 
funcţie de cuantumul 
chiriei medii 
practicate în 
garnizoana 
respectivă, în 
condiţiile stabilite prin 
ordin al 
conducătorului 
instituţiei militare, în 
situaţia In care nu se 
poate asigura dreptul 
prevăzut la litera b). 

Alinierea la standardele NATO 
Obligatorie pentru Romania pina in 2014 

In toate armatele NATO compensaţia lunară 

pentru plata chiriei, este acordată în  suma fixa 

egala  pentru tot personalul militar . 
Chiria poate fi diferita de la o garnizoana la 

alta. 

  
  
 9 

Art 76, alin. 
(1), lit. C  
  
Pentru 
gradaţi şi 
soldaţi: 
a)soldat: 4 
ani; 
b)fruntaş: 5 
ani; 
c) caporal: 6 
ani 
  
  
  

Modificat 
  
Art 76, alin. (1), lit. C 
  
Pentru gradaţi şi 
soldaţi: 
a) soldat; 4 ani; 
b) fruntaş; 4 ani; 
c) caporal: 4 ani; 
d) caporal principal: 
3 ani 
  
  
  

După 15 ani, soldaţii şi gradaţii pot obţine 

gradul de sergent. 



  
  
 1

0 

  Art. 83, alin. 
(1), lit. a), c), 
h), i) şi r) 
  
a) la 
împlinirea 
vârstei 
standard de 
pensionare 
pentru limită 
de vârstă în 
cazul 
ofiţerilor, 
maiştrilor 
militari şi 
subofiţerilor, 
respectiv la 
împlinirea 
limitei de 
vârstă în 
serviciu, 
sabilită prin 
prezentul 
statut, în 
cazul 
soldaţilor şi 
gradaţilor. 
c) când este 
clasat "apt 
limitat” de 
către 
comisiile de 
expertiză 
medico-
militară; 
h) când 
manifestă 
dezinteres în 
îndeplinirea 
atribuţiilor şi 
sarcinilor de 
serviciu sau 
în 
perfecţionare
a pregătirii 
militare şi de 
specialitate; 

Modificat şi 
completat 
  
Art. 83, alin. (1), 
lit. a), c), h), 
i),r) (eliminat) 
  
a)               La împlinirea 

vârstei standard de 

pensionare pentru 

limită de vârstă în cazul 

ofiţerilor, maiştrilor 

militari, 

subofiţerilor,soldaţilor 
şi gradaţilor. 

Art. 83. c), drept câştigat prin legea 
23/2012 
Art. 83. h), cum se stabileşte de unde 
pâna unde ţine dezinteresul (avem o 
notare de serviciu care prevede clar cât de 
interesat este militarul. 
Art. 83. i), cât de grave? (avem R.D.M.) 
Art. 83. r), cei admişi la studii sunt cei mai 
buni dintre cei buni, de ce ii trecem in 
rezervă? 
Cum îi motivăm sa aleagă o condiţie mai 
bună? 
a)     Este un drept câştigat prin L. 23/2012. 



i) când comite 
abateri grave 
de la 
prevederile 
regulamentel
or militare sau 
de la alte 
dispoziţii 
legale; 
r) soldaţii şi 
gradaţii In 
activitate 
admişi la 
studii pentru 
formarea 
ofiţerilor sau 
maiştrilor 
militari în 
activitate, la 
data 
înmatriculării 
în instituţia 
militară de 
învăţământ 
organizatoar
e a pregătirii. 

  
1

1 

Art. 107, alin. 

(3)   
  
Prevederile 
art 27, alin. 
(2) se aplică 
inclusiv 
soldaţilor şi 
gradaţilor 
profesionişti 
trecuţi în 
rezervă cu 
cel mult 4 
ani înainte de 
intrarea în 
vigoare a 
prezentei 
legi. 

Modificat 
  
Art. 107, alin. (3) 
  
Prevederile art 27 
alin. (2) se aplică 
inclusiv soldaţilor şi 
gradaţilor 
profesionişti trecuţi în 
rezervă înainte de 
intrarea în vigoare a 
prezentei legi. 

  

 


