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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR        SENATUL 

 

L E G E 

PRIVIND STATUTUL CADRELOR MILITARE 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 

 

Art. 1. – (1) Prezenta lege reglementează îndatoririle, drepturile, interdicțiile şi restrângerea 

exerciţiului unor drepturi şi libertăţi, disciplina militară, dobândirea statutului de cadru militar în 

activitate, raporturile de serviciu, cariera militară a cadrelor militare din instituțiile de apărare, ordine 

publică și securitate națională, dispozițiile specifice stării de alertă, de urgență, de asediu, de mobilizare 

și de război, precum și dispozițiile specifice cadrelor militare în rezervă sau în retragere. 

(2) Cadrele militare se află în una din următoarele situații:  

a) în activitate; 

b) în rezervă; 

c) în retragere. 

Art. 2. – (1) În sensul prezentei legi, instituțiile de apărare, ordine publică și securitate 

națională care au cadre militare în rândul personalului propriu sunt Ministerul Apărării Naționale, 

Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații Externe, Serviciul Român de Informații, 

Serviciul de Telecomunicații Speciale și Serviciul de Protecție și Pază.  

(2) În înțelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie: 

a) cadrele militare sunt cetățenii români care dobândesc statutul de ofiţer, de maistru militar 

sau de subofițer, în condițiile prezentei legi; 

b) cadrele militare în activitate sunt cele care se află în raporturi de serviciu cu instituțiile 

de apărare, ordine publică și securitate națională; 

c) cadrele militare în rezervă sunt cele care nu se află în raporturi de serviciu cu instituțiile 

de apărare, ordine publică și securitate națională și întrunesc condițiile pentru a îndeplini serviciul 

militar, potrivit legii; 

d) cadrele militare în retragere sunt cele care nu se află în raporturi de serviciu cu instituțiile 

de apărare, ordine publică și securitate națională și nu mai întrunesc condițiile pentru a îndeplini 

serviciul militar, potrivit legii; 
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e) familia cadrului militar cuprinde soţul sau soţia, precum şi copiii ori alte persoane aflate 

în întreţinerea legală a acestuia; 

f) unitatea militară reprezintă o subdiviziune organizatorică a instituțiilor de apărare, ordine 

publică și securitate națională, cu indicativ numeric, denumire și stat de organizare propriu. 

Art. 3. – (1) Cadrele militare sunt în serviciul poporului român și depun jurământul militar 

prevăzut de lege. 

(2) Jurământul militar reprezintă actul solemn, cu valoare juridică şi morală, prin care militarii 

îşi exprimă fidelitatea faţă de ţară şi se angajează să apere valorile şi interesele României şi să 

îndeplinească cu credinţă obligaţiile care le revin, atât pe teritoriul statului român, cât şi în afara 

acestuia, chiar cu prețul vieții. 

Art. 4. – (1) Cadrele militare dețin grad militar, acordat în condițiile prezentei legi.  

(2) Gradul militar este un drept al titularului, reprezintă recunoaşterea socială şi profesională 

a calităţii de cadru militar și indică poziţia acestuia în ierarhia militară. 

(3) Gradul militar se pierde numai ca urmare a aplicării pedepsei complementare a degradării 

militare. 

Art. 5. – În funcţie de gradul militar deţinut, cadrele militare se constituie în următoarele corpuri: 

a) corpul subofiţerilor; 

b) corpul maiştrilor militari; 

c) corpul ofiţerilor. 

Art. 6. – (1) Gradele militare specifice corpului subofiţerilor, în ordinea lor ierarhică 

crescătoare, sunt: 

a) sergent; 

b) plutonier; 

c) plutonier major; 

d) plutonier adjutant; 

e) plutonier adjutant principal. 

(2) Gradele militare specifice corpului maiştrilor militari, în ordinea lor ierarhică crescătoare, sunt: 

a) maistru militar clasa a IV-a; 

b) maistru militar clasa a III-a; 

c) maistru militar clasa a II-a; 

d) maistru militar clasa I; 

e) maistru militar principal. 

(3) Gradele militare specifice corpului ofiţerilor, în ordinea lor ierarhică crescătoare, sunt: 

a) sublocotenent, respectiv aspirant pentru marină militară; 

b) locotenent; 

c) căpitan;  

d) maior, respectiv locotenent-comandor pentru aviaţie şi marină militară; 

e) locotenent-colonel, respectiv căpitan-comandor pentru aviaţie şi marină militară; 
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f) colonel, respectiv comandor pentru aviaţie şi marină militară; 

g) general de brigadă – cu o stea, respectiv general de flotilă – cu o stea pentru aviaţie şi 

contraamiral de flotilă – cu o stea pentru marină militară; 

h) general-maior – cu două stele, respectiv contraamiral – cu două stele pentru marină 

militară; 

i) general-locotenent – cu trei stele, respectiv viceamiral – cu trei stele pentru marină militară; 

j) general – cu patru stele, respectiv amiral – cu patru stele pentru marină militară. 

(4) În afara acestor grade, pentru merite militare excepţionale, în timp de război, Preşedintele 

României poate acorda generalilor/amiralilor - cu patru stele - gradul de mareşal, care este cel mai înalt 

grad militar. 

(5) Ofițerii cu grade de generali/amirali au rangul de demnitari ai statului român, fără a 

beneficia de drepturi suplimentare conferite de această calitate. 

Art. 7. – Pot deveni cadre militare în activitate persoanele care îndeplinesc, cumulativ, 

următoarele condiţii: 

a) au cetăţenie română şi domiciliul în România; 

b) au împlinit vârsta de 18 ani; 

c) au capacitate deplină de exerciţiu; 

d) nu au fost condamnate penal; 

e) nu sunt în curs de urmărire penală sau de judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni; 

f) nu au făcut şi nu fac parte din organizaţii interzise de legislaţia română sau care acţionează 

împotriva statului român; 

g) nu sunt membri ai unui partid, formațiune, asociație sau organizație cu caracter politic ori 

sindical; 

h) îndeplinesc condițiile de studii prevăzute de prezenta lege; 

i) se încadrează în baremele medicale prevăzute de actele normative în vigoare, promovează 

evaluările psihologice și îndeplinesc criteriile de recrutare și selecție, stabilite prin ordin al 

conducătorilor instituțiilor de apărare, ordine publică și securitate națională; 

j) îndeplinesc condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare pentru acces la informaţii 

clasificate. 

Art. 8. – (1) Raporturile de serviciu se stabilesc, potrivit prezentului statut, în baza exerciţiului 

autorităţii de stat şi au caracter special, determinat de natura şi riscurile pe care le implică exercitarea 

profesiei şi îndeplinirea obligaţiilor militare în serviciul poporului român, precum și de interzicerea şi 

restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi fundamentale. 

(2) În exercitarea profesiei, cadrele militare sunt supuse riscurilor la adresa vieţii, integrităţii 

fizice şi psihice şi se bucură de protecţia legii. 

Art. 9. – Calitatea de cadru militar în activitate se menţine până la trecerea în rezervă sau 

direct în retragere, inclusiv pe timpul cât titularul este: 

a) eliberat din funcţie pentru a urma diferite forme de pregătire în interesul serviciului; 
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b) suspendat din funcţie; 

c) pus la dispoziţie. 

Art. 10. – (1) Cadrele militare în activitate sunt confirmate în arme sau servicii și au 

specialități militare, în concordanță cu profilul pregătirii lor profesionale.  

(2) Nomenclatorul armelor, serviciilor și specialităților militare se aprobă prin dispoziție a 

șefului Statului Major al Apărării, respectiv a adjuncților conducătorilor/similari ai celorlalte instituții 

de apărare, ordine publică și securitate națională.  

(3) Pentru realizarea evidenței unitare a rezervei de mobilizare, corespondența cu armele sau 

serviciile și specialitățile militare din cadrul celorlalte instituții de apărare, ordine publică și securitate 

națională se stabilește prin dispoziție a șefului Statului Major al Apărării și a adjuncților 

conducătorilor/similari ai respectivelor instituții. 

 

 

CAPITOLUL II 

Îndatoriri, drepturi, interdicții şi restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi 

 

SECŢIUNEA 1 

Îndatoriri  

 

Art. 11. – Cadrele militare în activitate au îndatoririle stabilite prin Constituţia României şi 

prin legile ţării, precum şi îndatoriri specifice, stabilite prin prezentul statut. 

Art. 12. – (1) Cadrele militare în activitate au următoarele îndatoriri specifice: 

a) să fie loiale şi devotate poporului român şi forţelor armate ale României; 

b) să respecte jurământul militar şi să apere valorile democraţiei constituţionale; 

c) să respecte și să preţuiască simbolurile naţionale, drapelul de luptă, onoarea și demnitatea 

militară, tradiţiile de luptă și valorile militare; 

d) să respecte codul de conduită etică al instituţiei din care fac parte; 

e) să poarte regulamentar și cu demnitate uniforma militară; 

f) să respecte ierarhia militară și să manifeste spirit de corp; 

g) să respecte și să protejeze drepturile şi demnitatea celorlalţi; 

h) să îndeplinească cu profesionalism misiunile încredinţate atât pe teritoriul statului român, 

cât şi în afara acestuia, chiar cu preţul propriei vieţi; 

i) să acţioneze cu competenţă, responsabilitate și devotament pentru asigurarea securităţii 

naţionale, apărarea teritoriului şi promovarea intereselor României; 

j) să execute întocmai şi la timp ordinele comandanţilor şi şefilor ierarhici; 

k) să îndeplinească atribuţiile de serviciu prevăzute în fişa postului;  
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l) să-şi perfecţioneze pregătirea militară şi de specialitate, să asigure instruirea şi pregătirea 

temeinică a subordonaţilor; 

m) să acţioneze pentru întreţinerea şi menţinerea în stare de operativitate a tehnicii şi 

armamentului, precum şi pentru utilizarea şi administrarea corespunzătoare a bunurilor din dotare; 

n) să respecte dispoziţiile actelor normative în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate 

sau care nu sunt destinate publicității, precum şi secretul profesional al activităţilor, potrivit legii. 

(2) Cadrele militare în activitate se supun regulilor privind conflictele armate, stabilite prin 

reglementările organismelor internaţionale la care România este parte. 

(3) Cadrelor militare în activitate le este interzis să ordone sau să execute acte contrare legii și 

regulilor prevăzute la alin. (2). Neexecutarea unor astfel de ordine nu atrage răspunderea celui în cauză. 

Art. 13. – (1) Cadrele militare în activitate au obligaţia să participe la misiuni şi operaţii pe 

teritoriul statului român sau în afara acestuia, în funcţie de cerinţele şi interesele de securitate şi apărare 

ale statului român ori pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate de România prin convenţii şi tratate 

internaţionale. 

(2) Cadrele militare care participă, potrivit legii, la misiuni și operații pe teritoriul statului român 

sau în afara acestuia sub egida organizațiilor internaționale la care România este parte, au obligația să 

respecte regulile de angajare, normele de ordine interioară și cele specifice activității respective. 

(3) Pot face excepţie de la prevederile alin. (1) referitoare la obligativitatea participării 

cadrelor militare la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, la cerere, cadrele militare în 

activitate care se încadrează în una dintre următoarele situații: 

a) formează o familie monoparentală; 

b) sunt întreţinători unici de familie sau ai fratelui/surorii/părintelui; 

c) au unul sau ambii părinţi invalizi de gradul I sau II, indiferent de vârstă, şi nu mai au alţi 

fraţi sau surori care au devenit majori/majore, apţi/apte de muncă, ori mai au fraţi sau surori, dar 

aceştia/acestea nu pot contribui la întreţinerea părinţilor deoarece sunt elevi sau studenţi, lucrează în 

străinătate, sunt invalizi de gradul I sau II ori execută o pedeapsă privativă de libertate; 

d) au soţul/soţia sau copilul aflaţi legal în întreţinere grav bolnav/bolnavă, încadrat/încadrată 

în gradul I sau II de invaliditate; 

e) ambii soţi sau mai mulţi fraţi și/sau surori ar urma să participe la misiune în aceeaşi perioadă 

şi nu îşi exprimă acordul în acest sens; 

f) sunt cadre militare femei în stare de graviditate sau care beneficiază de drepturi pentru 

alimentarea şi îngrijirea copilului, potrivit legii; 

g) în caz de calamităţi naturale care le afectează proprietatea şi/sau familia. 

(4) Cererea prevăzută la alin. (3) se aprobă de către comandanții/șefii care au competențe de 

numire în funcții. 
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SECŢIUNEA a 2-a  

Interdicții şi restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi 

 

Art. 14. – Cadrelor militare în activitate le este interzis: 

a) să constituie sau să facă parte din partide, formatiuni, asociații sau organizații cu caracter 

politic ori sindical; 

b) să desfășoare propagandă prin orice mijloace sau alte activități în favoarea ori în defavoarea 

formațiunilor, asociațiilor sau organizațiilor cu caracter politic sau sindical, ori a unui candidat 

independent pentru funcții alese; 

c) să candideze pentru a fi alese în administraţia publică, în Parlamentul României, în 

Parlamentul European, precum şi în funcţia de Preşedinte al României; 

d) să declare sau să participe la grevă. 

e) să exprime opinii contrare intereselor României sau forţelor armate; 

f) să îndeplinească alte funcţii sau activităţi ori să exercite alte ocupaţii, cu excepţia situaţiilor şi în 

condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei de apărare, ordine publică și securitate națională; 

g) să se implice în activităţi care contravin ori afectează demnitatea, prestigiul şi normele de 

conduită specifice profesiei militare; 

h) să se afle în raporturi ierarhice nemijlocite cu soțul/soția sau cu rude de gradul întâi sau 

gradul al doilea. 

Art. 15. – (1) Cadrelor militare în activitate le este restrâns exercițiul unor drepturi, astfel: 

a) exprimarea opiniilor sau preferinţelor politice nu le este permisă la locul de muncă sau în 

spațiul public; 

b) exercitarea dreptului de petiționare în cadrul instituției de apărare, ordine publică și 

securitate națională se realizează prin raport scris, înaintat pe cale ierarhică; 

c) participarea la mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau întruniri cu caracter politic ori 

sindical nu le este permisă, cu excepţia activităţilor ce se desfăşoară în cadrul misiunilor ordonate; 

d) constituirea, înscrierea în sau aderarea la organizaţii, asociaţii sau fundaţii nu este permisă dacă 

activităţile specificate în statutul acestor organizaţii afectează exercitarea profesiei militare, au caracter 

sindical ori contravin principiului unicității comenzii, ordinii şi disciplinei specifice instituţiilor de apărare, 

ordine publică și securitate națională, normelor de păstrare a ordinii publice sau bunelor moravuri. 

(2) Cadrelor militare în activitate nu le este permis să participe la administrarea sau 

conducerea societăţilor comerciale, direct sau prin persoane interpuse. 

(3) Cadrele militare în activitate se pot deplasa în ţară şi în străinătate în condiţii stabilite prin 

ordin al conducătorului instituţiei de apărare, ordine publică și securitate națională.  

(4) Cadrele militare în activitate pot prezenta public informaţii în legătură cu serviciul în condiţii 

stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei de apărare, ordine publică și securitate națională. 

Art. 16. – Dreptul la liberă exprimare al cadrelor militare se exercită cu respectarea 

reglementărilor privind protecția informațiilor clasificate sau care nu pot fi destinate publicității. 
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SECŢIUNEA a 3-a 

Drepturi 

 

Art. 17. – (1) Stabilirea drepturilor cadrelor militare se face ținându-se seama de 

complexitatea, răspunderea și riscurile serviciului militar, de volumul și de natura activităților 

desfășurate, de pregătirea și competența profesională, de interdicțiile, restricțiile și incompatibilitățile 

prevăzute de Constituția României și de lege, de îndeplinirea cu credință a obligațiilor ce le revin, 

potrivit jurământului depus. 

(2) Onoarea și demnitatea cadrelor militare sunt garantate prin lege. 

Art. 18. – Cadrele militare în activitate au dreptul la: 

a) soldă lunară și alte drepturi în bani și în natură, stabilite potrivit legii; 

b) echipament şi hrană, asigurate gratuit, conform reglementărilor legale; 

c) concedii de odihnă, de odihnă suplimentare și de studii, plătite, ale căror durate şi reguli de 

acordare se stabilesc prin hotărâre a guvernului; 

d) concedii medicale, conform reglementărilor aplicabile la nivel național; 

e) vacanțe, în locul concediilor de odihnă, pe timpul participării la programele de studii 

organizate la forma de învățământ cu frecvență, în cadrul instituțiilor militare de învățământ superior, 

cu durata mai mare de 1 an, conform planurilor de învățământ ale instituțiilor respective și ordinului 

conducătorului instituției de apărare, ordine publică și securitate națională; 

f) concediu şi indemnizaţie pentru creşterea şi/sau îngrijirea copilului şi concediu paternal 

plătit, concediu de acomodare, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare; femeile au 

dreptul la concediu de maternitate şi beneficiază de pauze pentru alimentarea şi îngrijirea copilului, 

precum şi de alte drepturi prevăzute de lege pentru salariaţii din instituţiile publice; 

g) asistenţă medicală, psihologică şi religioasă, asigurări de viaţă şi sănătate pentru acţiuni în 

legătură cu serviciul, tratament în ţară sau în străinătate, medicamente și dispozitive medicale, gratuite; 

cheltuielile ce decurg din acordarea acestor drepturi se suportă din bugetul instituţiei, potrivit legii şi în 

condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei de apărare, ordine publică și securitate națională; 

h) încadrarea activităţii în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii, potrivit legislației 

privind pensiile militare de stat; 

i) măsuri de securitate şi sănătate în muncă, potrivit legii. 

Art. 19. – Cadrele militare în activitate pot beneficia de: 

a) învoiri şi permisii, ale căror durate nu se scad din durata concediului de odihnă sau a 

concediului de odihnă suplimentar, în condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei de 

apărare, ordine publică și securitate națională; 

b) concedii fără plată, pe durată determinată, în timp de pace, în situaţiile şi condiţiile 

prevăzute de prezentul statut; 



8 din 46 
 

c) concedii pentru formare profesională, plătite, de până la 15 zile lucrătoare anual, în condițiile 

stabilite prin ordin al conducătorului instituției de apărare, ordine publică și securitate națională; 

d) indemnizație de instalare la numirea în prima funcție și indemnizație de mutare la transferul 

ori la modificarea raportului de serviciu prin numirea în funcție, în altă garnizoană sau localitate, în 

cuantumurile și condițiile stabilite potrivit prevederilor legale aplicabile în domeniu; 

e) locuinţă de serviciu sau de intervenţie, în garnizoana în care își desfășoară activitatea, 

accesorie raporturilor de serviciu, fără plata chiriei, dacă nu deţin locuinţă proprietate personală în acea 

garnizoană, nici ele şi nici soţiile/soţii acestora, în condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului 

instituţiei de apărare, ordine publică și securitate națională; 

f) locuinţă de intervenţie, de protocol sau spațiu corespunzător de locuit, pe timpul detaşării 

şi al îndeplinirii unor misiuni în altă localitate decât cea în care își desfășoară activitatea ori decontarea 

cheltuielilor de cazare; 

g) o sumă forfetară, o singură dată pe an, pentru suportarea cheltuielilor de transport în ţară la 

efectuarea concediului de odihnă, în condiţiile stabilite prin hotărâre a guvernului; 

h) transport gratuit sau decontarea cheltuielilor de transport, la transferul ori la modificarea 

raportului de serviciu care presupune desfășurarea activității în altă garnizoană sau localitate, în 

condiţiile stabilite prin hotărâre a guvernului; 

i) asistență juridică sau acordarea de către instituţia de apărare, ordine publică și securitate 

națională a sumelor necesare pentru asigurarea acesteia, în cadrul unui proces penal și/sau civil, care a 

fost desfășurat sau se desfășoară împotriva sa, pentru fapte săvârșite în exercitarea, potrivit legii, a 

atribuțiilor de serviciu, precum și în cadrul unui proces penal în care are sau a avut calitatea de persoană 

vătămată printr-o faptă de ultraj; condițiile și cuantumul în care se acordă acest drept, procedura de 

soluționare a cererilor, precum și cazurile în care se restituie sumele primite se stabilesc prin ordin al 

conducătorului instituției de apărare, ordine publică și securitate națională;  

j) folosirea, împreună cu familia, a centrelor de refacere a capacităţii de muncă, a sanatoriilor, 

căminelor militare, amenajărilor culturale, recreative şi sportive, a creşelor și grădiniţelor, precum şi a 

altor asemenea facilităţi aflate în patrimoniul instituţiei de apărare, ordine publică și securitate 

națională, în condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului acesteia;  

k) accesul la produse de informare publică internă gratuite, în condiţiile stabilite prin ordin al 

conducătorului instituţiei de apărare, ordine publică și securitate națională; 

l) suportarea de către instituţia de apărare, ordine publică și securitate națională a taxelor 

necesare pentru înscrierea în colegii sau asociaţii profesionale, precum şi a cotizaţiilor periodice, dacă 

plata acestora este obligatorie şi numai dacă desfăşurarea activităţii profesionale în funcţia în care 

personalul militar este încadrat este condiţionată de apartenenţa la acestea. Pentru consilierii juridici 

din instituţiile de apărare, ordine publică și securitate națională, acestea suportă şi costurile aferente 

confecţionării robei necesare pentru reprezentarea intereselor instituţiei în faţa instanţelor de judecată. 
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Art. 20. – (1) Cadrele militare în activitate numite în funcţii în interesul serviciului ori detaşate 

şi/sau împuternicite într-o altă garnizoană decât cea în care îşi au domiciliul şi care nu deţin locuinţă 

proprietate personală în acea garnizoană, nici ele şi nici soţiile sau soţii acestora, în situaţia în care nu 

li se poate asigura locuinţă de serviciu sau intervenţie ori alt spațiu corespunzător de locuit, au dreptul 

la compensaţie lunară pentru chirie într-un cuantum care nu poate depăși 50% din solda de funcție.  

(2) Cadrele militare în activitate numite în funcţii în interesul serviciului ori detaşate şi/sau 

împuternicite într-o garnizoană în care îşi au domiciliul, dar care nu deţin locuinţă proprietate 

personală, nici ele şi nici soţiile/soţii acestora, în situaţia în care nu li se poate asigura locuinţă de 

serviciu sau intervenţie ori alt spațiu corespunzător de locuit, pot beneficia, pe baza rezultatelor 

anchetei sociale efectuate de o comisie constituită conform ordinului conducătorului instituției de 

apărare, ordine publică și securitate națională, de compensaţia lunară pentru chirie prevăzută la alin. 

(1), la solicitarea cadrelor militare respective. 

(3) Cadrele militare care îndeplinesc condiţiile de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie 

potrivit alin. (1) şi (2) şi care contractează un credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe 

sau încheie un contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuinţe beneficiază de compensaţia 

lunară pentru chirie, pe o perioadă ce nu poate depăşi durata de derulare a creditului sau contractului de 

vânzare-cumpărare cu plata în rate, respectiv pentru plata ratei sau a unei fracţiuni din rata aferentă 

creditului sau contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate. În această situaţie, compensaţia lunară 

pentru chirie se acordă în cuantumul prevăzut la alin. (1), dar nu poate depăşi rata lunară plătită pentru 

creditul ipotecar/imobiliar sau pentru contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate. 

(4) În situaţia prevăzută la alin. (3), compensaţia lunară pentru chirie se acordă în perioada în 

care cadrele militare sunt în activitate, pentru o singură locuinţă achiziţionată pe timpul carierei.  

(5) Compensaţia lunară pentru chirie nu se poate acorda concomitent pentru situaţia prevăzută 

la alin. (1) şi (2) şi pentru situaţia prevăzută la alin. (3), caz în care cadrul militar optează pentru una 

dintre aceste situaţii.  

(6) Pentru persoanele prevăzute la alin. (3), sumele se justifică cu un contract de credit 

ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe sau un contract de vânzare-cumpărare cu plata 

în rate a unei locuinţe. 

(7) Cadrele militare în activitate pot beneficia de compensaţie lunară pentru chirie într-o 

singură garnizoană. 

(8) Prin rata lunară prevăzută la alin. (3) se înţelege suma tuturor costurilor lunare generate 

de contractul de credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe sau de contractul de 

vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuinţe conform scadenţarului de plată, mai puţin cele legate 

de rambursările anticipate, eventualele dobânzi penalizatoare şi alte costuri care nu se regăsesc în 

scadenţarul de plată a ratelor lunare. 

(9) Cuantumul concret al compensaţiei prevăzute la alin. (1), (2) şi (3), precum şi condiţiile 

de acordare a acesteia se stabilesc prin hotărâre a guvernului. 
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Art. 21. – (1) Cadrele militare în activitate numite în funcții în interesul serviciului într-o altă 

garnizoană sau numite în funcții la finalizarea misiunii permanente în străinătate au dreptul la o 

indemnizaţie lunară de 50% din solda de funcție pentru soțiile/soții care au fost încadrate în muncă şi 

au încetat activitatea ca urmare a mutării împreună cu acestea, până la o nouă angajare sau până la 

prestarea unei activităţi autorizate aducătoare de venituri, dar nu mai mult de 12 luni de la data mutării 

cadrului militar. În cazul numirii cadrelor militare în funcţii din unităţi militare/subunități situate în 

zone izolate sau în care atragerea personalului se face cu greutate, indemnizaţia se acordă pentru o 

perioadă de cel mult 24 de luni, în condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei de apărare, 

ordine publică și securitate națională. 

(2) De indemnizaţia lunară prevăzută la alin. (1) beneficiază şi cadrele militare ale căror soţii 

sau soţi erau înscrise, la data numirii, ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene 

sau a municipiului Bucureşti, dar numai după expirarea, potrivit legii, a termenului de plată a 

indemnizaţiei de şomaj, în condițiile în care aceștia și-au transferat dosarul de șomaj la agenția pentru 

ocuparea forței de muncă din raza teritorială a noului domiciliu sau reședințe. 

Art. 22. – (1) Membrii de familie ai cadrelor militare în activitate, aflați în întreținerea legală 

a acestora, beneficiază gratuit de asistenţă medicală, psihologică şi religioasă, precum şi de 

medicamente, dispozitive medicale, în condițiile stabilite pentru cadrele militare în activitate. 

(2) Copiii aflați în întreținerea legală a cadrelor militare în activitate numite în funcții sau 

detașate/împuternicite să îndeplinească temporar atribuții într-o altă garnizoană decât cea în care își au 

domiciliul au prioritate la înscrierea sau transferul în orice creșă, unitate de învățământ preșcolar, 

primar, gimnazial sau liceal din cadrul sistemului național de învățământ de stat, indiferent de 

domiciliul cadrelor militare. 

Art. 23. – (1) Cadrele militare în activitate încadrate într-un grad de invaliditate ca urmare a 

unor accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite pe timpul misiunilor, exerciţiilor 

şi operaţiilor desfăşurate pe teritoriul statului român sau în afara acestuia, în timpul și din cauza 

serviciului militar, au dreptul la o pensie de invaliditate, stabilită potrivit legislaţiei privind pensiile 

militare de stat. 

(2) Membrii de familie ai cadrelor militare decedate beneficiază de pensie de urmaş, precum 

şi de alte drepturi potrivit legislației privind pensiile militare de stat. 

(3) Cadrele militare prevăzute la alin. (1) sau urmaşii prevăzuți la alin. (2), după caz, 

beneficiază de despăgubiri pentru cazurile de invaliditate sau de deces, potrivit legii, suportate din 

bugetul instituţiei de apărare, ordine publică și securitate națională. 

Art. 24. – (1) Urmaşii cadrelor militare beneficiază de pensie de urmaş şi ajutor de deces, 

potrivit legislației privind pensiile militare de stat, precum şi un ajutor suplimentar la decesul cadrelor 

militare în activitate, suportat din bugetul instituţiei de apărare, ordine publică și securitate națională, 

în cuantum de doua câștiguri salariale medii brute utilizate la fundamentarea bugetului de asigurări 

sociale, neimpozabil, în vigoare la data decesului. 
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(2) Ajutorul suplimentar prevăzut la alin. (1) se acordă unei singure persoane, care face 

dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, 

copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă 

prin orice mijloc de probă prevăzut de lege. 

(3) Copiii cadrelor militare decedate sau încadrate într-un grad de invaliditate ca urmare a 

rănirii acestora, în timpul și din cauza exercitării atribuţiilor de serviciu, pot fi înmatriculaţi sau 

transferaţi, la cerere, fără examen, în unitățile de învăţământ preuniversitar militar, dacă îndeplinesc 

condiţiile legale. 

(4) Soţul/soţia cadrelor militare decedate în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor 

de serviciu poate fi încadrat/încadrată în funcţii civile, fără examen ori concurs, în instituţiile de 

apărare, ordine publică și securitate națională, dacă îndeplineşte condiţiile legale. 

(5) Condiţiile şi procedura de aplicare a prevederilor alin. (3) și (4) se stabilesc prin ordin al 

conducătorului instituţiei de apărare, ordine publică și securitate națională. 

Art. 25. – Cadrele militare au dreptul de a se asocia pentru a constitui, în condiţiile legii, case 

de ajutor reciproc.  

 

 

CAPITOLUL III 

Disciplina militară 

 

Art. 26. – Disciplina militară este factor determinant al capacităţii operaţionale a forțelor 

armate şi se bazează pe aderarea la valorile și normele vieții militare, precum și pe respectarea ordinelor 

comandanților/șefilor ierarhici.  

Art. 27. – În exercitarea atribuțiilor funcționale, pentru menținerea și consolidarea disciplinei 

militare, comandanții/șefii ierarhici au competenţa de a propune și/sau acorda recompense, respectiv 

de a aplica și/sau propune sancţiuni disciplinare. 

Art. 28. – (1) Recompensele care se pot acorda cadrelor militare în activitate sunt: 

a) înaintarea în gradul următor, în mod excepţional;  

b) înaintarea în gradul următor, înainte de termen; 

c) conferirea de ordine, decoraţii, medalii, titluri de onoare şi semne onorifice; 

d) acordarea de plachete și însemne; 

e) recompense financiare prevăzute de lege pentru premierea personalului plătit din fonduri 

publice; 

f) alte recompense morale şi materiale stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei de 

apărare, ordine publică și securitate națională.  

(2) Modul de acordare a recompenselor se stabileşte prin ordin al conducătorului instituţiei 

de apărare, ordine publică și securitate națională. 
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Art. 29. – (1) Cadrele militare răspund individual pentru faptele şi actele proprii sancţionate 

de lege, săvârşite atât în exercitarea atribuţiilor de serviciu ori în legătură cu acesta, cât şi în afara 

serviciului.  

(2) Încălcarea, cu vinovăție, a îndatoririlor de serviciu angajează răspunderea disciplinară, 

contravențională, materială, civilă sau penală, după caz, a cadrelor militare. 

(3) Sunt absolvite de orice răspundere cadrele militare care, prin exercitarea, în limitele legii, 

a atribuţiilor de serviciu și a ordinelor primite, au cauzat vătămări unor persoane ori au adus prejudicii 

patrimoniului acestora. 

Art. 30. – Abaterea de la disciplina militară este fapta săvârşită cu vinovăţie de către un cadru 

militar, în exercitarea atribuțiilor de serviciu ori în legătură cu serviciul și calitatea deținută, prin care 

se încalcă normele legale, regulamentele militare, ordinele şi dispoziţiile comandanţilor/şefilor 

ierarhici, dar care nu constituie infracţiune, potrivit legii penale. 

Art. 31. – (1) Sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate cadrelor militare în activitate sunt: 

a) avertismentul; 

b) mustrarea scrisă; 

c) diminuarea soldei de funcţie cu 10-30% pe o perioadă de maxim 6 luni; 

d) amânarea înaintării în gradul următor pe timp de 1 sau 2 ani; 

e) retrogradarea în funcţie, cel mult până la nivelul gradului deţinut; 

f) trecerea în rezervă. 

(2) Pentru o abatere disciplinară se poate aplica doar o singură sancţiune disciplinară. 

(3) Sancţiunile disciplinare se aplică în termen de 6 luni de la data constatării, dar nu mai 

târziu de 2 ani de la data săvârşirii faptei; termenul de 6 luni este termen de prescripţie, iar cel de 2 ani 

este termen de decădere. 

(4) Termenul de 6 luni prevăzut la alin. (3) se suspendă, de drept, în perioada şi situaţiile 

următoare: 

a) de la data sesizării, în condiţiile legii, a organelor de urmărire penală şi până la data 

soluţionării definitive a cauzei, dacă pentru fapta care constituie abatere disciplinară s-a dispus 

sesizarea organelor de urmărire penală; 

b) de la data suspendării raporturilor de serviciu şi până la data reluării activităţii; 

c) pe durata concediilor, permisiilor, învoirilor, misiunilor, stării de captivitate ori în alte 

situaţii de absenţă motivată, în condiţiile legii. 

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (3), sancțiunile disciplinare se pot aplica după expirarea 

termenului de 2 ani de la data săvârşirii faptei doar în situaţia în care organele de urmărire penală sesizate 

decid că fapta săvârşită nu constituie infracţiune şi comunică decizia după expirarea acestui termen. 

(6) În situaţia prevăzută la alin. (5), sancţiunea se aplică în termen de 6 luni de la data 

comunicării deciziei organului de urmărire penală, care este termen de decădere. 
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Art. 32. – (1) Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. a) - c) se aplică de către: 

a) comandanții/șefii unităților militare în care sunt încadrate cadrele militare care au săvârșit 

abaterile disciplinare; 

b) comandanții/șefii unităților militare în care sunt detașate cadrele militare care au săvârșit 

abaterile disciplinare; 

c) comandanții/șefii ierarhici ai celor prevăzuți la lit. a) și b); 

(2) Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. d) și e) se aplică de către 

comandanții/șefii care au competențe de numire în funcții. 

(3) Sancţiunea disciplinară prevăzută la art. 31 alin. (1) lit. f) se aplică de către conducătorul 

instituției de apărare, ordine publică și securitate națională. 

Art. 33. – (1) Comandantul/şeful aplică sancţiuni disciplinare cadrelor militare din subordinea 

sa ori de câte ori constată sau este sesizat că acestea au săvârşit o abatere disciplinară, în mod direct 

sau, după caz, pe baza rezultatului cercetării disciplinare prealabile ori a hotărârii consiliului de onoare. 

(2) În cazul în care comandantul/şeful este sesizat cu privire la comiterea unei fapte care poate 

constitui abatere disciplinară, persoana care sesizează are obligația să motiveze, în scris, cu date şi 

indicii de natură obiectivă referitoare la fapta săvârşită. 

(3) La individualizarea sancţiunii disciplinare se ţine seama de gravitatea faptei, care se 

evaluează după următoarele criterii: 

a) împrejurările în care a fost săvârşită fapta; 

b) gradul de vinovăţie; 

c) dimensiunile disfuncţiilor create în activitatea instituţiei; 

d) gradul de afectare a ordinii şi disciplinei militare; 

e) natura şi gravitatea consecinţelor faptei; 

f) motivul săvârşirii faptei şi scopul urmărit; 

g) existenţa, în antecedentele disciplinare ale militarului, a altor sancţiuni disciplinare care nu 

au fost radiate.  

(4) Sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. a) și b) se radiază de drept după 6 

luni de la aplicare. 

(5) Sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. c) și d) se radiază de drept la data 

la care expiră termenul pentru care au fost aplicate. 

(6) Sancțiunea disciplinară prevăzută la art. 31 alin. (1) lit. e) se radiază de drept după un an 

de la data aplicării sancţiunii disciplinare şi nu are ca efect numirea în funcţia anterioară. 

Art. 34. – (1) Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. a) și b) se aplică direct 

de către comandanţii/şefii care au competențe în acest sens. 

(2) Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. c) - f) se aplică după efectuarea 

cercetării disciplinare prealabile.  

(3) Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. d) - f) se aplică numai în baza 

hotărârii consiliului de onoare. 
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Art. 35. – (1) Prin procedură disciplinară, în sensul prezentei legi, se înțelege cercetarea 

disciplinară prealabilă și/sau activitatea consiliilor de onoare.  

(2) Procedura disciplinară are la bază următoarele principii: 

a) prezumţia de nevinovăţie, conform căreia se prezumă că orice cadru militar este considerat 

nevinovat pentru fapta sesizată ca abatere disciplinară atât timp cât vinovăţia sa nu a fost dovedită; 

b) garantarea dreptului la apărare, conform căreia se recunoaşte dreptul cadrului militar de a 

fi ascultat şi de a propune dovezi în apărarea sa; în tot cursul procedurii disciplinare, cadrul militar are 

dreptul de a da explicaţii când consideră necesar, precum şi de a fi asistat de un apărător ales, care 

trebuie să aibă studii juridice, cu respectarea normelor privind protecția informațiilor clasificate; 

c) celeritatea, care presupune obligaţia de soluționare fără întârziere a cauzei; 

d) contradictorialitatea, care presupune asigurarea posibilităţii persoanelor aflate pe poziţii 

divergente de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legătură cu abaterea de la disciplina 

militară ce face obiectul sesizării; 

e) proporţionalitatea, conform căreia trebuie respectat un raport corect între gravitatea abaterii 

de la disciplina militară, circumstanţele săvârşirii acesteia şi sancţiunea disciplinară propusă a fi aplicată; 

f) legalitatea, conform căreia întreaga procedură se desfăşoară potrivit normelor legale; 

g) unicitatea, conform căreia pentru o abatere de la disciplina militară nu se poate aplica decât 

o singură sancţiune disciplinară. 

(3) Procedura disciplinară nu este publică. 

(4) Comunicarea actelor în procedura disciplinară se poate realiza în orice mod care să asigure 

dovada efectuării acesteia. 

(5) Procedura cercetării disciplinare se suspendă de drept începând cu data sesizării, în 

condițiile legii, a organelor de urmărire penală și până la data soluționării definitive a cauzei penale. 

Art. 36. – (1) Pentru efectuarea cercetării disciplinare prealabile, comandantul/şeful unităţii 

militare desemnează un ofiţer sau o comisie, în funcție de complexitatea faptelor sesizate, în termen 

de 5 zile lucrătoare de la constatarea sau de la sesizarea faptei.  

(2) Cadrele militare desemnate conform alin. (1) nu se pot afla în una din următoarele situaţii: 

a) sunt cele care au sesizat comiterea faptei sau sunt parte vătămată prin comiterea faptei; 

b) sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv al/a cadrului militar ale cărui 

fapte sunt cercetate, ale persoanei care a sesizat comiterea faptei sau ale părţii vătămate prin comiterea 

faptei; 

c) sunt subordonate nemijlocit sau direct faţă de oricare dintre persoanele prevăzute la lit. a) 

şi b) sau față de cadrul militar ale cărui fapte sunt cercetate; 

d) sunt persoanele care urmează să avizeze, ulterior, pentru legalitate, actul administrativ de 

sancționare; 

e) au grad și funcție inferioare cadrului militar ale cărui fapte sunt cercetate; 

f) se găsesc în alte situaţii de conflict de interese, prevăzute de lege. 
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(3) În situaţia în care la nivelul unității militare în care se desfășoară cercetarea disciplinară 

prealabilă nu sunt identificate cadre militare care să corespundă criteriilor prevăzute la alin. (2), 

comandantul/șeful unității militare solicită sprijin eșalonului ierarhic imediat superior, iar când nu este 

posibil acest lucru, solicită sprijin din partea altei structuri de același nivel ierarhic. 

Art. 37. – Cadrului militar ale cărui fapte sunt cercetate i se comunică, de îndată, în scris, 

despre efectuarea cercetării disciplinare prealabile, despre obiectul acesteia, precum și despre 

drepturile și obligațiile pe care le are. 

Art. 38. – (1) Ofițerul sau comisia prevăzut/prevăzută la art. 36 alin. (1) întocmeşte un raport, 

pe care îl prezintă comandantului/şefului care a dispus efectuarea cercetării, în termen de 20 de zile 

lucrătoare de la data desemnării. 

(2) Termenul prevăzut la alin. (1) se suspendă, de drept, în perioada și în situațiile prevăzute 

la art. 31 alin. (4). 

(3) Raportul prevăzut la alin. (1) conține concluziile cercetării și propuneri privind 

aplicarea/neaplicarea unei sancțiuni disciplinare cadrului militar ale cărui fapte au fost cercetate sau 

trimiterea acestuia în fața consiliului de onoare, după caz. 

(4) Comandantul/şeful analizează raportul cercetării disciplinare prealabile şi adoptă, în 

termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii acestuia, una dintre următoarele hotărâri: 

a) clasarea dosarului de cercetare disciplinară prealabilă, în cazul inexistenţei faptei, prescrierii 

faptei, constatării nevinovăţiei cadrului militar sau în cazul încetării raporturilor de serviciu ale acestuia; 

b) aplicarea uneia dintre sancţiunile prevăzute de art. 31 alin. (1) lit. a) - c); 

c) trimiterea în faţa consiliului de onoare, pe baza propunerilor cuprinse în raport, când 

gravitatea faptelor săvârşite impune aplicarea unei sancțiuni mai aspre. 

(5) În situațiile prevăzute la alin. (4), comandantul/șeful emite, în formă scrisă, după caz: 

a) decizie de clasare; 

b) decizie de sancționare; 

c) decizie de trimitere în fața consiliului de onoare. 

(6) Decizia de trimitere în fața consiliului de onoare se comunică atât consiliului de onoare, 

cât și cadrului militar în cauză, în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii. 

Art. 39. – (1) Consiliile de onoare se înființează și funcționează pentru apărarea onoarei 

cadrelor militare, precum şi pentru cercetarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare. 

(2) Consiliile de onoare funcționează și pentru analizarea oportunității menținerii în activitate 

sau trecerii în rezervă a cadrelor militare, în condițiile prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. e) și, respectiv 

art. 75 alin. (1) lit. n). 

(3) Consiliul de onoare are în componenţă 3 sau 5 membri titulari, ofițeri în activitate, aleși 

pe o perioadă de 2 ani; ofițerul cu gradul și funcția cele mai mari este și președintele consiliului. 

(4) Pentru fiecare membru titular al consiliului de onoare se alege, în condiţiile prevăzute la 

alin. (3), câte un membru supleant. 
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(5) Nivelul structurilor la care se înființează și funcționează consiliile de onoare, modul de 

constituire, procedurile de lucru ale acestora, precum şi alte aspecte procedurale pentru aplicarea 

prevederilor prezentei secţiuni se stabilesc prin ordin al conducătorului instituției de apărare, ordine 

publică și securitate națională. 

Art. 40. – (1) Hotărârile consiliului de onoare se adoptă cu majoritatea voturilor exprimate de 

membrii acestuia. 

(2) În aplicarea prerogativelor de la art. 39 alin. (1), în termen de 20 de zile lucrătoare de la data 

comunicării deciziei de trimitere în fața consiliului de onoare, acesta adoptă una din următoarele hotărâri: 

a) constatarea inexistenţei faptei, nevinovăţia cadrului militar sau prescrierea faptei; 

b) declararea vinovăţiei cadrului militar, cu propunerea aplicării uneia dintre sancţiunile 

prevăzute de art. 31 alin. (1). 

(3) Hotărârile consiliului de onoare se comunică, în termen de 5 zile lucrătoare de la data 

adoptării, comandantului/șefului care dispus trimiterea în fața consiliului de onoare.  

Art. 41. – (1) În situația prevăzută la art. 40 alin. (2) lit. a), comandantul/șeful care a dispus 

trimiterea în faţa consiliului de onoare emite decizia de clasare în termen de 10 zile lucrătoare de la 

data primirii hotărârii acestuia. 

(2) În situaţia prevăzută la art. 40 alin. (2) lit. b), comandantul/şeful care a dispus trimiterea 

în faţa consiliului de onoare decide, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii hotărârii acestuia, 

aplicarea unei sancțiuni disciplinare, sens în care: 

a) emite decizia de sancţionare; 

b) înaintează propunerea de sancționare comandantului/șefului care are competența de a 

aplica sancțiunea. 

(3) Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizia de sancţionare se înscriu în mod obligatoriu: 

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; 

b) precizarea prevederilor care au fost încălcate; 

c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate în timpul cercetării disciplinare 

prealabile, cu excepţia aplicării sancţiunilor prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. a) şi b); 

d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică; 

e) termenul în care sancţiunea disciplinară poate fi contestată; 

f) organul competent la care sancţiunea disciplinară poate fi contestată. 

Art. 42. – (1) Decizia de clasare sau de sancționare se comunică, în termen de 5 zile lucrătoare, 

cadrului militar în cauză. 

(2) Decizia de sancționare produce efecte de la data comunicării. 

Art. 43. – (1) Cadrul militar are dreptul să conteste decizia de aplicare a uneia dintre 

sancțiunile prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. a) - c), în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării, 

prin raport scris adresat comandantului/şefului nemijlocit celui care a emis decizia de sancționare. 
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(2) Comandantul/şeful prevăzut la alin. (1) se pronunţă prin decizie motivată, în termen de 25 

de zile lucrătoare de la data înregistrării contestaţiei, pe baza unei cercetări efectuate în condiţiile 

prevăzute la art. 36 - 38, astfel: 

a) menţine decizia contestată, când constată că este temeinică şi legală;  

b) revocă decizia contestată, când constată că aceasta a fost emisă fără temei legal sau asupra 

altei persoane; 

c) revocă decizia contestată şi aplică o sancţiune mai uşoară, când constată că sancţiunea 

aplicată este prea aspră în raport cu gravitatea faptelor. 

(3) Decizia prevăzută la alin. (2) este definitivă, se aduce la cunoștința cadrelor militare 

contestatare în termen de 5 zile lucrătoare de la data pronunţării şi poate fi atacată la instanţa de 

contencios administrativ competentă, potrivit legii. 

Art. 44. – Cadrele militare au dreptul să conteste decizia de aplicare a uneia dintre sancțiunile 

prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. d) - f) în termen de 30 de zile lucrătoare de la data comunicării deciziei 

de sancționare, la instanța de contencios administrativ competentă. 

Art. 45. – Răspunderea disciplinară a judecătorilor şi procurorilor militari poate fi angajată 

numai potrivit dispoziţiilor legii privind statutul judecătorilor şi procurorilor.  

 

 

CAPITOLUL IV 

Dobândirea statutului de cadru militar în activitate 

 

Art. 46. – (1) Statutul de ofițer în activitate se dobândește odată cu acordarea primului grad 

militar corespunzător corpului ofițerilor absolvenților cu diplomă de licență sau echivalentă ai:  

a) studiilor universitare de licență pentru formarea inițială a ofițerilor în activitate, desfășurate 

în instituţii de învăţământ superior militar din țară, pe locuri finanțate de la bugetul de stat, sau studii 

universitare de licenţă ori similare organizate în instituţii militare de învăţământ superior din străinătate; 

b) studiilor universitare de licență, desfășurate în instituţii civile de învăţământ superior, în 

cazul celor școlarizați pentru nevoile instituției de apărare, ordine publică și securitate națională, în 

condiţii stabilite prin ordin al conducătorului acesteia; 

c) studiilor universitare de licență, frecventate în alte condiții decât cele prevăzute la lit. a) și b), 

desfășurate în instituţii de învăţământ superior, care au fost selecționați și îndeplinesc celelalte condiții 

stabilite prin ordin al conducătorului instituției de apărare, ordine publică și securitate națională. 

(2) În Ministerul Afacerilor Interne, statutul de ofițer în activitate se poate dobândi și prin 

acordarea primului grad militar corespunzător corpului ofițerilor absolvenților programelor de studii 

universitare de master profesional pentru formarea ofițerilor, care dețin o licență în specializări 

universitare necesare structurilor instituției. 

 (3) Ofiţerii în rezervă pot fi chemaţi sau rechemaţi în activitate, potrivit nevoilor instituţiei 

de apărare, ordine publică și securitate națională, dacă au fost selecționați și îndeplinesc celelalte 
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condiții stabilite prin ordin al conducătorului instituției de apărare, ordine publică și securitate 

națională. 

Art. 47. – (1) Statutul de maistru militar în activitate se dobândește odată cu acordarea 

primului grad militar corespunzător corpului maiștrilor militari absolvenților cu diplomă sau certificat 

de calificare profesională ai programelor de studii postliceale pentru formarea inițială a maiștrilor 

militari în activitate, desfășurate în unități de învăţământ postliceal militar din țară. 

(2) Statutul de maistru militar în activitate se poate dobândi și prin acordarea primului grad 

militar corespunzător corpului maiștrilor militari absolvenților cu diplomă sau certificat de calificare 

profesională, ai programelor de studii postliceale desfășurate în instituţii de învăţământ postliceal, care 

au fost selecționați și îndeplinesc celelalte condiții stabilite prin ordin al conducătorului instituției de 

apărare, ordine publică și securitate națională. 

(3) Maiștrii militari în rezervă pot fi chemaţi sau rechemaţi în activitate, potrivit nevoilor instituţiei 

de apărare, ordine publică și securitate națională, dacă au fost selecționați și îndeplinesc celelalte condiții 

stabilite prin ordin al conducătorului instituției de apărare, ordine publică și securitate națională.  

Art. 48. – (1) Statutul de subofițer în activitate se dobândește odată cu acordarea primului 

grad militar corespunzător corpului subofițerilor absolvenților, cu diplomă sau certificat de calificare 

profesională, ai programelor de studii postliceale pentru formarea inițială a subofițerilor în activitate. 

(2) Statutul de subofițer în activitate se poate dobândi și prin acordarea primului grad militar 

corespunzător corpului subofițerilor absolvenților cu diplomă de bacalaureat, care au fost selecționați 

și îndeplinesc celelalte condiții stabilite prin ordin al conducătorului instituției de apărare, ordine 

publică și securitate națională.  

(3) Subofițerii în rezervă pot fi chemaţi sau rechemaţi în activitate, potrivit nevoilor instituţiei 

de apărare, ordine publică și securitate națională, dacă au fost selecționați și îndeplinesc celelalte condiții 

stabilite prin ordin al conducătorului instituției de apărare, ordine publică și securitate națională.  

Art. 49. – Cadrele militare în rezervă se cheamă/recheamă în activitate cu gradele pe care le 

dețin, fracțiunea de stagiu îndeplinită în activitate în gradul respectiv fiind luată în calcul la stabilirea 

stagiului pentru înaintarea în gradul următor. 

Art. 50. – (1) Sistemul de recrutare şi selecţie a candidaţilor în vederea admiterii la programe 

de formare iniţială a cadrelor militare în activitate este organizat și funcționează potrivit normelor 

stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei de apărare, ordine publică și securitate națională. 

(2) Persoanele care optează pentru a urma programe de formare inițială a cadrelor militare în 

activitate efectuează evaluarea capacității motrice, evaluarea psihologică, examinarea medicală și 

celelalte probe de selecție, gratuit, în cadrul structurilor specializate, stabilite prin ordin al 

conducătorului instituţiei de apărare, ordine publică și securitate națională.  

Art. 51. – La înmatricularea în instituțiile sau unitățile de învățământ militar, studenții și elevii 

încheie contractele de studii prevăzute de lege. 
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CAPITOLUL V 

Raporturile de serviciu 

 

SECŢIUNEA 1 

Stabilirea raporturilor de serviciu  

 

Art. 52. – (1) Raporturile de serviciu ale cadrelor militare în activitate se nasc odată cu 

acordarea primului grad militar în activitate şi se exercită pe durată nedeterminată. 

(2) Cadrele militare se numesc în funcţii prevăzute în statele de organizare cu grade egale 

sau mai mari față de cele pe care le au, în condițiile stabilite prin Ghidul carierei militare. 

(3) Competențele de numire se stabilesc prin ordin al conducătorului instituției de apărare, 

ordine publică și securitate națională. 

Art. 53. – (1) Persoanele care urmează să devină cadre militare în activitate în condiţiile 

prevăzute la art. 46 alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2), art. 47 alin. (1) și art. 48 alin. (1) încheie angajamente 

cu instituția de apărare, ordine publică și securitate națională prin care se obligă să-și desfășoare 

activitatea în cadrul acesteia pe o perioadă de 10 ani de la numirea în prima funcţie. 

(2) Angajamentele prevăzute la alin. (1) se încheie la înmatricularea în instituţiile și unitățile 

militare de învăţământ pentru formarea ofiţerilor, maiştrilor militari sau subofiţerilor în activitate ori 

într-o instituţie civilă de învăţământ superior, după caz. 

(3) Durata angajamentelor încheiate în condiţiile alin. (1) se prelungeşte de drept, cu un număr 

de ani egal cu durata pregătirii prin rezidenţiat, în situaţia ofiţerilor medici/medici dentişti/farmacişti 

admiși la această formă de pregătire. 

(4) Durata angajamentelor încheiate în condiţiile alin. (1) se prelungeşte de drept cu o durată 

egală cu perioada în care cadrele militare în activitate sunt suspendate din funcție pentru a beneficia 

de concedii fără plată.  

(5) La încetarea calităţii de elev al programelor de studii postliceale prevăzute la art. 47 alin. 

(1) și la art. 48 alin. (1), ca urmare a admiterii într-o altă instituţie de formare profesională iniţială a 

unei instituții de apărare, ordine publică şi securitate naţională sau care formează personal pentru 

nevoile unei astfel de instituții, se completează un nou angajament, încheiat în condiţiile alin. (1), care 

cumulează şi perioada anterioară rămasă de executat, stabilită proporţional cu perioada de şcolarizare. 

(6) La admiterea maistrului militar în activitate sau a subofiţerului în activitate la un program 

de studii de licenţă, cu frecvenţă, în cadrul unei instituţii de învăţământ superior a unei instituții de 

apărare, ordine publică şi securitate naţională sau care formează personal pentru nevoile unei astfel de 

instituții, se completează un nou angajament, încheiat în condiţiile alin. (1), care cumulează şi perioada 

anterioară rămasă de executat. 

(7) Elevul/Studentul unei instituţii de formare profesională iniţială a unei instituții de apărare, 

ordine publică şi securitate naţională sau care formează personal pentru nevoile unei astfel de instituții 
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sau cadrul militar în activitate care refuză încheierea unui nou angajament în condiţiile alin. (5) şi (6) 

sau care nu respectă condiţiile angajamentelor încheiate, este obligat să restituie, proporţional cu 

perioada rămasă de executat, cheltuielile efectuate în total pe timpul şcolarizării/desfăşurării 

programelor, potrivit prevederilor legale aplicabile în domeniu. 

Art. 54. – În cazul rechemării în activitate a cadrelor militare, în termen de 60 de zile de la data 

trecerii în rezervă, instituția de apărare, ordine publică și securitate națională la care se încadrează preia 

toate drepturile și obligațiile care decurg din angajamentele încheiate potrivit art. 53 și art. 104 aflate în 

derulare la data trecerii în rezervă și acordă în continuare drepturile prevăzute la art. 20 alin. (3). 

 

SECŢIUNEA a 2-a 

Modificarea raporturilor de serviciu 

 

§ 1. Dispoziții generale 

 

Art. 55. – (1) Raporturile de serviciu ale cadrelor militare în activitate pot fi modificate în 

interesul serviciului, fără acordul acestora, prin trimitere în misiune, detaşare, împuternicire, numire 

în funcție sau punere la dispoziţie, în condiţiile prezentei legi și ale Ghidului carierei militare. 

(2) Raporturile de serviciu ale cadrelor militare în activitate pot fi modificate numai în cadrul 

corpului de personal din care fac parte. 

Art. 56. – (1) Modificarea raporturilor de serviciu se realizează prin acte administrative 

individuale, care se emit potrivit competenţelor şi normelor stabilite prin ordin al conducătorului 

instituţiei de apărare, ordine publică și securitate națională. 

(2) Modificarea temporară a raporturilor de serviciu poate înceta înaintea împlinirii 

termenului pentru care s-a dispus, în condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei de 

apărare, ordine publică și securitate națională. 

 

§ 2. Trimiterea în misiune 

 

Art. 57. – (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, cadrele militare în activitate pot fi trimise 

să execute misiuni în afara structurii militare în care sunt încadrate, în ţară sau în străinătate, potrivit legii. 

(2) Trimiterea în misiune, în ţară, se realizează prin ordin al comandantului/şefului unității 

militare în care sunt încadrate cadrele militare sau al comandanților/şefilor eșaloanelor superioare. 

(3) Trimiterea în misiune, în afara ţării, se realizează în condițiile stabilite prin ordin al 

conducătorului instituţiei de apărare, ordine publică și securitate națională. 

Art. 58. – (1) Pe timpul executării misiunilor în ţară, în afara localităţii unde îşi exercită 

atribuţiile funcţiei în care sunt numite, cadrele militare în activitate beneficiază de drepturile prevăzute 

de reglementările referitoare la delegare/detaşare pentru personalul plătit din fonduri publice. 
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(2) Cadrele militare în activitate trimise în misiuni cu caracter temporar în străinătate 

beneficiază de drepturile prevăzute de lege. 

(3) Cadrele militare în activitate care participă la misiuni şi operaţii sau la alte activităţi de 

natură să le pună în pericol viaţa şi integritatea fizică şi psihică beneficiază şi de alte drepturi specifice, 

în raport cu potenţialul de risc, în condiţiile şi cuantumurile stabilite prin hotărâre a guvernului. 

(4) Cadrele militare în activitate trimise în misiune permanentă în străinătate, potrivit legii, 

beneficiază de drepturile prevăzute pentru personalul trimis în misiune permanentă de către Ministerul 

Afacerilor Externe, precum și de alte drepturi specifice. 

(5) Instituția care desemnează cadre militare, în condițiile alin. (4), asigură baza 

materială/mijloacele și resursele necesare desfășurării misiunii, în condiții stabilite prin ordin al 

conducătorului instituției de apărare, ordine publică și securitate națională. 

 

§ 3. Detaşarea 

 

Art. 59. – (1) Cadrele militare în activitate pot fi detaşate în cadrul aceleiaşi instituţii de 

apărare, ordine publică și securitate națională sau în afara acesteia, în ţară sau în străinătate, în vederea 

desfăşurării unor activităţi în interesul instituţiei. 

(2) Durata unei detașări în interiorul instituției de apărare, ordine publică și securitate 

națională poate fi de până la doi ani. 

(3) Durata detaşării cadrelor militare în calitate de experți naţionali în cadrul instituţiilor şi 

organismelor Uniunii Europene se stabileşte potrivit cerinţelor acestora. 

(4) Durata detaşării cadrelor militare la structurile de specialitate ale altor instituții și autorităţi 

publice este nedeterminată. 

(5) În situaţia în care interesele instituţiei de apărare, ordine publică și securitate națională o 

impun, se poate dispune încetarea detaşării. 

(6) Pe timpul detașării, cadrele militare în activitate beneficiază de drepturile prevăzute de 

reglementările referitoare la detaşare pentru personalul plătit din fonduri publice. 

 

§ 4. Împuternicirea 

 

Art. 60. – (1) Împuternicirea reprezintă exercitarea cu caracter temporar a atribuţiilor unei 

funcţii vacante sau temporar vacante de către cadre militare în activitate. 

(2) Cadrele militare în activitate pot exercita, prin împuternicire, atribuţiile unei funcţii 

vacante, pe o perioadă de până la un an, interval ce poate fi prelungit cu aprobarea conducătorului 

instituției până la doi ani. 

(3) Cadrele militare în activitate pot exercita, prin împuternicire, atribuţiile unei funcţii 

temporar vacante, al cărei titular lipseşte o perioadă mai mare de 30 de zile, până la încetarea situației 

care a condus la vacantarea acesteia.  
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(4) În situaţia în care interesele instituţiei militare o impun, se poate dispune încetarea împuternicirii. 

(5) Condiţiile și criteriile privind împuternicirea pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiilor de 

comandă şi de execuţie, vacante sau temporar vacante, se stabilesc prin ordin al conducătorului 

instituţiei militare. 

Art. 61. – (1) Pe timpul exercitării atribuţiilor funcţiilor în care sunt împuternicite, cadrele 

militare în activitate au obligaţiile şi drepturile corespunzătoare funcţiilor respective, inclusiv 

drepturile salariale aferente acestora. 

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), cadrele militare în activitate beneficiază de 

drepturile salariale aferente funcțiilor în care sunt încadrate, dacă acestea sunt mai avantajoase decât 

cele corespunzătoare funcțiilor în care au fost împuternicite. 

 

§ 5. Numirea în funcție 

 

Art. 62. – Cadrele militare în activitate se numesc în funcții vacante, în interesul serviciului, 

potrivit Ghidului carierei militare și normelor stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei de 

apărare, ordine publică și securitate națională.  

Art. 63. – (1) Cadrele militare în activitate nu pot fi numite în funcţii prevăzute cu grad inferior 

celui deţinut. 

(2) În Ministerul Apărării Naționale, la numirea în funcţii se va respecta principiul potrivit 

căruia cadrele militare să nu fie subordonate altora cu grade mai mici. 

Art. 64. – Cadrele militare în activitate pot fi numite în funcţii inferioare celor deținute, dar 

prevăzute cu grad cel puţin egal cu gradul militar deținut, în următoarele situații: 

a) când structurile militare sunt transformate, redimensionate, reorganizate, redislocate sau 

desființate și nu poate fi asigurată o funcție prevăzută în statele de organizare cu grad egal cu cel al 

funcției deținute; 

b) în cazuri excepționale, la cerere, pentru motive bine justificate; 

c) la încheierea mandatului pentru ocuparea unor posturi pe durată determinată, în situația în 

care nu poate fi asigurată o funcție prevăzută în statele de organizare cu grad egal cu cel al funcției 

deținute pe perioada mandatului; 

d) când sunt sancționate cu retrogradarea în funcție; 

e) în alte situaţii care presupun adoptarea de măsuri considerate necesare pentru asigurarea 

funcţionalităţii şi operativităţii structurilor militare, stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei de 

apărare, ordine publică și securitate națională. 

Art. 65. – Stagiile maxime în funcţii se reglementează prin Ghidul carierei militare.  

Art. 66. – (1) Numirea în funcţii prevăzute cu grade de general-locotenent, respectiv 

viceamiral şi superioare acestora se realizează cu avizul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. 

(2) În Ministerul Apărării Naționale, propunerile pentru numirea în funcții prevăzute în statele 

de organizare cu grade de generali și amirali se înaintează ministrului apărării naționale de către șeful 
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Statului Major al Apărării, respectiv de către directorul general al Direcției generale de informații a 

apărării, pentru funcțiile din cadrul Direcției generale de informații a apărării. 

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), numirea în funcții prevăzute în statele de organizare 

cu grade de generali a judecătorilor și procurorilor militari se face în conformitate cu prevederile art. 132. 

(4) Numirea în funcţii a cadrelor militare în activitate, cărora le sunt incidente reglementări 

profesionale specifice, stabilite la nivel naţional, se realizează în baza prezentului statut, cu respectarea 

condițiilor stabilite prin reglementările respective. 

 

§ 6. Punerea la dispoziţie 

 

Art. 67. – (1) Cadrele militare în activitate sunt puse la dispoziţie în vederea încadrării sau 

trecerii în rezervă ori în retragere, după caz, în următoarele situaţii: 

a) atunci când, în urma desfiinţării, transformării, redimensionării, reorganizării sau 

redislocării structurii, încheierii înainte de termen a misiunilor permanente în străinătate ori încetării 

concediului fără plată, nu există posibilitatea numirii imediate într-o funcţie vacantă; 

b) ca urmare a acordării accesului la informații clasificate într-o clasă/nivel de secretizare 

inferioară/inferior celor specificate în fișa postului, potrivit legii; 

c) pentru cazurile de incapacitate temporară de muncă stabilite prin hotărâre a guvernului; 

d) când sunt trimise în judecată ori sunt judecate de către instanţele judecătoreşti în stare de 

libertate pentru fapte în legătură cu exercitarea atribuţiilor funcției în care sunt încadrate sau împuternicite 

ori în legătură cu îndeplinirea activităților stabilite pe perioada detașării; 

e) când se află în captivitate; 

f) ca urmare a clasării „Apt limitat” de către comisiile de expertiză medico-militară, atunci 

când nu mai pot îndeplini atribuţiile funcţiei în care sunt încadrate; 

g) în alte situaţii care presupun adoptarea de măsuri considerate necesare pentru asigurarea 

funcţionalităţii şi operativităţii structurilor militare, stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei de 

apărare, ordine publică și securitate națională. 

(2) Pentru încadrarea funcțiilor din domenii de activitate specifice, stabilite prin ordin al 

conducătorului instituției de apărare, ordine publică și securitate națională, cadrele militare în activitate 

pot fi puse la dispoziție anterior numirii în funcție. 

Art. 68. – (1) Situaţia cadrelor militare în activitate puse la dispoziţie se soluţionează astfel: 

a) pentru cadrele militare în activitate prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. a), b) și f) în termen de 

3 luni, care poate fi prelungit cu cel mult 3 luni, cu aprobarea conducătorului instituţiei de apărare, 

ordine publică și securitate națională sau a comandanţilor/şefilor stabiliţi de acesta; cadrele militare în 

activitate pentru care nu se identifică posibilităţi de încadrare se trec în rezervă; 
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b) pentru cadrele militare în activitate prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. c), la expirarea 

termenului de internare şi a concediilor medicale pentru tratament, fără a depăşi termenul maxim 

prevăzut de reglementările în vigoare aplicabile angajaţilor din administraţia publică aflaţi în această 

situaţie; cadrele militare în activitate restabilite se numesc în funcţie, iar cele a căror boală se menţine 

se trec în rezervă sau direct în retragere; 

c) pentru cadrele militare în activitate prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. d), în termen de 60 de 

zile de la soluţionarea definitivă a cauzei de către instanţa de judecată; în cazul în care  

s-a dispus achitarea sau încetarea procesului penal, cadrele militare în activitate se repun în toate 

drepturile băneşti avute la data punerii la dispoziţie, inclusiv compensarea drepturilor salariale de care 

au fost private pe perioada punerii la dispoziţie, actualizate în condiţiile legii, precum şi în funcţia 

deţinută anterior punerii la dispoziţie sau în una echivalentă;  

d) pentru cadrele militare în activitate prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. d), în termen de 60 de 

zile de la soluţionarea definitivă a cauzei de către instanţa de judecată; în cazul în care  

s-a dispus renunțarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării acesteia, cadrele militare în activitate 

se repun în funcţia deţinută anterior punerii la dispoziţie sau în una echivalentă, fără compensarea 

drepturilor salariale de care au fost private pe perioada punerii la dispoziţie; 

e) pentru cadrele militare în activitate prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. e), în termen de 3 luni 

de la înapoierea în ţară. În această perioadă, consiliile de onoare vor analiza condiţiile căderii în 

captivitate şi comportarea celor în cauză pe timpul acesteia; 

f) pentru cadrele militare în activitate prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. g) și alin. (2), în termen 

de 3 luni, care poate fi prelungit cu cel mult 3 luni, cu aprobarea conducătorului instituţiei de apărare, 

ordine publică și securitate națională sau a comandanţilor/şefilor stabiliţi de acesta. 

(2) Pe durata punerii la dispoziţie, cadrele militare în activitate îndeplinesc sarcinile stabilite 

în scris de către comandanţii/şefii structurilor militare la dispoziţia cărora sunt puse şi beneficiază de 

solda de funcție corespunzătoare gradului deținut, la minim, precum şi de celelalte drepturi salariale 

avute, cu excepţia soldei de comandă, în condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei de 

apărare, ordine publică și securitate națională. Prevederile referitoare la îndeplinirea sarcinilor nu se 

aplică cadrelor militare în activitate prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. c) şi e). 

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), cadrele militare în activitate prevăzute la art. 67 

alin. (1) lit. a) beneficiază de solda lunară avută anterior punerii la dispoziție și de solda de comandă, 

după caz. 

 

SECŢIUNEA a 3-a 

Suspendarea raporturilor de serviciu 

 

Art. 69. – (1) Raporturile de serviciu ale cadrelor militare în activitate se suspendă în 

următoarele situaţii: 
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a) când se află în concediu fără plată; 

b) când se află sub control judiciar sau control judiciar pe cauțiune şi s-a dispus interdicţia 

practicării profesiei în exercitarea căreia a săvârşit fapta; 

c) când sunt în stare de arest preventiv sau de arest la domiciliu; 

d) când sunt declarate dispărute, potrivit legii. 

(2) Pe durata suspendării raporturilor de serviciu, cadrele militare în activitate se eliberează 

din funcţie, au dreptul la suportarea de către instituţia militară a sumelor necesare pentru asigurarea 

asistenţei juridice pentru fapte săvârşite în exercitarea, potrivit legii, a atribuţiilor de serviciu, precum 

şi dreptul de folosinţă a locuinţei de serviciu, iar familia celor dispărute în acţiuni militare de o 

indemnizație al cărei cuantum şi condiţii de acordare se stabilesc prin hotărâre a guvernului; cadrele 

militare nu beneficiază de drepturi salariale dar, în situația prevăzută la art. 70 alin. (1) lit. a), li se 

plătesc asigurările sociale de sănătate. 

(3) Situaţia cadrelor militare în activitate prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) se soluţionează 

astfel: 

a) în cazul în care s-a dispus achitarea, încetarea procesului penal, clasarea prin hotărâre 

judecătorească definitivă, respectiv renunţarea la urmărirea penală, cadrele militare în activitate 

suspendate din funcţie sunt repuse în drepturile avute la data suspendării din funcţie, inclusiv în funcţia 

deţinută anterior sau în una echivalentă; acestea primesc toate drepturile ce li s-ar fi acordat, 

corespunzător funcţiei deţinute la data suspendării, pentru perioada în care au fost suspendate, 

actualizate cu rata inflaţiei; 

b) în cazul în care s-a dispus renunțarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării acesteia 

prin hotărâre judecătorească definitivă, cadrele militare în activitate se repun în funcţia deţinută 

anterior suspendării din funcţie sau în una echivalentă, fără compensarea drepturilor salariale de care 

au fost private pe durata suspendării; fac excepție situațiile în care se dispune de către instanța 

judecătorească o măsură care determină incompatibilitatea cu funcția deținută anterior sau cu calitatea 

de cadru militar în activitate, care se soluționează, după caz, prin numirea celor în cauză în alte funcții 

corespunzătoare gradului și pregătirii profesionale ori prin punerea la dispoziție; 

c) cadrele militare în activitate cărora, pentru o infracțiune din culpă, li s-a aplicat prin 

hotărâre judecătorească definitivă pedeapsa amenzii penale sau pedeapsa închisorii, cu suspendarea 

executării sub supraveghere, ori au beneficiat de amnistie sau graţiere înainte de începerea executării 

pedepsei pot fi trecute în rezervă sau menținute în activitate, la propunerea comandanților/șefilor 

structurilor din instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională din care fac parte cadrele 

militare în cauză, înaintată ierarhic; 

d) cadrele militare în activitate cărora, pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie, li s-a aplicat 

prin hotărâre judecătorească pedeapsa amenzii penale sau pedeapsa închisorii, cu suspendarea 

executării sub supraveghere, ori au beneficiat de amnistie sau graţiere înainte de începerea executării 

pedepsei, se trec în rezervă începând cu data pronunţării hotărârii judecătoreşti definitive; 
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e) cadrele militare în activitate condamnate la o pedeapsă privativă de libertate cu executarea 

acesteia se trec în rezervă începând cu data pronunţării hotărârii judecătoreşti definitive. 

Art. 70. – (1) Cadrelor militare în activitate li se poate acorda concediu fără plată în 

următoarele situații: 

a) când îşi urmează, pentru o perioadă mai mare de 6 luni, soţia sau soţul trimis de către 

ministere, instituţii publice, autorităţi administrative autonome, organe ori alte instituţii de specialitate 

ale administraţiei publice centrale, pentru îndeplinirea unei misiuni permanente în străinătate la 

misiunile diplomatice, la oficiile consulare sau la alte reprezentanţe naţionale, structuri şi 

comandamente din cadrul organizaţiilor internaţionale din care România face parte; 

b) dacă au fost selectate pentru a ocupa temporar posturi în structurile din cadrul organizaţiilor 

internaţionale din care România face parte, în baza aprobării prealabile a conducătorului instituției de 

apărare, ordine publică și securitate națională; 

c) dacă au fost selecţionate și participă, în baza aprobării conducătorului instituţiei de apărare, 

ordine publică și securitate națională, în interes propriu, la programe de formare profesională continuă, 

în străinătate. 

(2) În condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei de apărare, ordine publică și 

securitate națională, pentru alte cazuri, temeinic motivate, cadrelor militare în activitate li se poate 

acorda concediu fără plată pe durată determinată. 

(3) Durata cumulată a concediilor fără plată acordate cadrelor militare din Ministerul Apărării 

Naționale și din Serviciul Român de Informații, pe timpul carierei, nu poate depăși 4 ani; fac excepție 

perioadele în care cadrele militare însoțesc la post soții/soțiile care au calitatea de atașat militar. 

Art. 71. – (1) Perioada concediului fără plată nu constituie vechime în serviciu care se ia în 

considerare la stabilirea dreptului la pensie, vechime în activitate pentru conferirea Semnului onorific 

„În Serviciul Patriei” şi/sau pentru acordarea gradaţiei următoare, în condiţiile legii. 

(2) Pe timpul concediului fără plată, cadrele militare se mențin în evidența unității militare în 

cadrul căreia a ocupat ultima funcție. 

(3) La încetarea concediului fără plată, instituţia are obligaţia de a numi cadrele militare în 

activitate în funcţii vacante sau să le pună la dispoziţie în vederea încadrării. 

Art. 72. – Suspendarea raporturilor de serviciu se realizează prin act administrativ individual, 

care se emite potrivit competenţelor şi procedurilor stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei de 

apărare, ordine publică și securitate națională. 
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SECŢIUNEA a 4-a 

Transferul  

 

Art. 73. – (1) Cadrele militare în activitate pot fi transferate între instituţiile de apărare, ordine 

publică și securitate națională, în cadrul aceluiaşi corp, în funcţie de nevoile instituțiilor respective. 

(2) Transferul se realizează prin act administrativ al conducătorului instituției de apărare, 

ordine publică și securitate națională din cadrul căreia se transferă, la cererea sau cu acordul, după caz, 

al conducătorului instituției de apărare, ordine publică și securitate națională la care se transferă. 

(3) Cadrele militare în activitate transferate se numesc în funcții vacante prin ordin al 

conducătorului instituţiei de apărare, ordine publică și securitate națională la care se transferă sau al 

comandanților/șefilor stabiliți de acesta. 

Art. 74. – (1) Instituția la care se transferă cadrele militare preia toate drepturile și obligațiile 

care decurg din angajamentele încheiate potrivit art. 53, aflate în derulare la data transferului. 

(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), instituția la care se transferă acordă în continuare 

drepturile prevăzute la art. 20 alin. (3). 

 

SECŢIUNEA a 5-a 

Încetarea raporturilor de serviciu  

 

Art. 75. – (1) Cadrele militare în activitate pot trece în rezervă sau direct în retragere, după 

caz, în una dintre următoarele situaţii: 

a) la împlinirea vârstei standard de pensionare pentru limită de vârstă; 

b) la împlinirea vârstei care conferă dreptul la pensie pentru limită de vârstă cu reducerea 

vârstei standard de pensionare, potrivit legislației privind pensiile militare de stat; 

c) când sunt clasate „Inapt” pentru serviciul militar de către comisiile de expertiză 

medico-militară; 

d) după expirarea perioadei de punere la dispoziţie, potrivit legii, ca urmare a clasării 

„Apt limitat” de către comisiile de expertiză medico-militară, atunci când nu se identifică o funcţie 

corespunzătoare stării de sănătate; 

e) când, în urma desfiinţării, transformării, redimensionării, reorganizării sau redislocării unor 

structuri militare şi a reducerii unor funcţii din statele de organizare, nu sunt posibilităţi pentru a fi 

încadrate în alte funcţii sau structuri, precum şi pentru alte motive sau nevoi ale instituţiei de apărare, 

ordine publică și securitate națională; 

f) când comit abateri disciplinare, în urma cărora li s-a aplicat sancţiunea trecerii în rezervă; 

g) la cerere, pentru motive bine întemeiate; 

h) prin demisie, cu notificarea instituţiei de apărare, ordine publică și securitate națională cu 

cel puţin 30 de zile înainte de data la care se solicită trecerea în rezervă; 
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i) când sunt apreciate cu calificativul „Nesatisfăcător” și manifestă dezinteres în îndeplinirea 

atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu sau în perfecţionarea pregătirii militare şi de specialitate, potrivit 

documentelor de evaluare profesională; 

j) când, pentru o infracţiune săvârşită din culpă, li s-a aplicat prin hotărâre judecătorească 

definitivă pedeapsa amenzii penale sau pedeapsa închisorii, cu suspendarea executării sub supraveghere, 

precum şi în cazurile când au beneficiat de amnistie sau graţiere înainte de începerea executării pedepsei; 

k) când, pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie, li s-a aplicat prin hotărâre judecătorească 

definitivă pedeapsa amenzii penale sau pedeapsa închisorii, cu suspendarea executării sub 

supraveghere, precum şi în cazurile când au beneficiat de amnistie sau graţiere înainte de începerea 

executării pedepsei; 

l) când au fost condamnate prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă la pedeapsa 

închisorii cu executarea acesteia, precum şi în cazurile când au beneficiat de amnistie sau graţiere 

înainte de începerea executării pedepsei; 

m) când nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 7 lit. a), f) şi g); 

n) când încalcă prevederile art. 14 lit. a) - g); 

o) în cazul în care nu a fost acordat sau a fost retras certificatul de securitate/autorizaţia de 

acces la informaţii clasificate, din motive imputabile cadrului militar, potrivit prevederilor legale 

aplicabile în domeniu; 

p) după expirarea perioadei de punere la dispoziţie în condițiile prevăzute la art. 67 alin. (1) 

lit. b), atunci când nu se identifică o funcţie corespunzătoare gradului deţinut cu o prevedere a nivelului 

de acces la informaţii clasificate înscrisă în fişa postului, la nivelul acordat; 

q) când s-a stabilit că dobândirea calităţii de cadru militar în activitate s-a realizat ca urmare 

a săvârşirii unei infracţiuni constatate de către instanţa de judecată, prin hotărâre judecătorească 

definitivă. 

(2) Trecerea în rezervă sau direct în retragere se realizează: 

a) din oficiu, în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), c), e), k), l), m), o), p) şi q); 

b) la propunerea comandanţilor/şefilor structurilor din instituţiile de apărare, ordine publică 

și securitate națională din care fac parte cadrele militare în cauză, înaintată ierarhic, în urma hotărârii 

definitive a consiliilor de onoare, în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. f) şi n); 

c) la propunerea comandanţilor/şefilor structurilor din instituţiile de apărare, ordine publică 

și securitate națională din care fac parte cadrele militare în cauză, înaintată ierarhic, în condiţiile 

prevăzute la alin. (1) lit. d), g), i) şi j); 

d) la cererea cadrelor militare, înaintată ierarhic, în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi h). 

(3) Până la data trecerii în rezervă prin demisie, cadrele militare în cauză sunt obligate să 

îndeplinească atribuţiile funcţiei în care sunt încadrate, precum şi toate îndatoririle ce le revin, inclusiv 

predarea funcţiei. 
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Art. 76. – Prin excepţie de la prevederile art. 75 alin. (1) lit. c) şi d), cadrele militare clasate 

„Inapt” pentru serviciul militar încadrate în gradul III de invaliditate sau clasate „Apt limitat” pentru 

serviciul militar de către comisiile de expertiză medico-militară, din cauza afecţiunilor dobândite ca 

urmare a acţiunilor de luptă, accidentelor, catastrofelor şi a altor asemenea evenimente intervenite din 

cauza participării la misiunile şi operaţiile în afara teritoriului statului român, cele pentru contracararea 

şi limitarea efectelor acţiunilor teroriste, cele de poliţie aeriană şi de intervenţie cu nave, precum şi alte 

misiuni cu potenţial ridicat de risc, desfăşurate pe teritoriul naţional pot fi menţinute sau rechemate în 

activitate ori încadrate în funcţii civile, fără examen sau concurs, după caz, la cerere, în condiţiile 

stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei de apărare, ordine publică și securitate națională. 

Art. 77. – (1) Cadrele militare nu pot fi trecute în rezervă în condițiile art. 75 alin. (1) lit. d), 

e) şi i) când nu îndeplinesc condiţiile de pensionare şi se află în incapacitate temporară de muncă fiind 

internate în spitale ori sanatorii, se află în concediu medical sau în concediu pentru creşterea și 

îngrijirea copilului, iar cadrele militare femei nici în perioada gravidităţii, a concediului de risc 

maternal şi a celui de maternitate. 

(2) Cadrele militare nu pot fi trecute în rezervă în condițiile art. 75 alin. (1) lit. h) pe timpul 

executării misiunilor şi operaţiilor în afara teritoriului statului român. 

Art. 78. – (1) Limita de vârstă până la care cadrele militare pot fi menţinute în activitate este 

vârsta standard de pensionare potrivit legislației privind pensiile militare de stat. 

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), până la uniformizarea vârstei standard de 

pensionare, cadrele militare pot fi menţinute în activitate până la împlinirea vârstei de 60 de ani, în 

funcţie de nevoile instituţiei de apărare, ordine publică și securitate națională, cu aprobarea anuală a 

conducătorului acesteia. 

(3) După împlinirea vârstei de 60 de ani, generalii şi amiralii pot fi menţinuţi în activitate până 

la împlinirea vârstei de 62 de ani, la cerere, dacă starea de sănătate le permite rezolvarea în foarte bune 

condiţii a atribuţiilor ce le revin, cu aprobarea conducătorului instituţiei de apărare, ordine publică și 

securitate națională. 

Art. 79. – (1) Cadrele militare trecute în rezervă sau retragere au dreptul la pensie militară de 

stat, potrivit legislației privind pensiile militare de stat. 

(2) Cadrele militare trecute în rezervă sau direct în retragere cărora li s-a conferit Ordinul Meritul 

Militar clasa a III-a, clasa a II-a și respectiv clasa I, anterior intrării în vigoare a Legii nr. 29/2000 sau 

Semnul onorific „În Serviciul Patriei” pentru 15, 20 şi respectiv 25 de ani de activitate în domeniile apărării, 

ordinii publice şi securităţii naţionale, după caz, beneficiază lunar, pe lângă pensia militară de stat, de o 

majorare în valoare de 10%, 15% şi, respectiv, 25% a cuantumului pensiei stabilite conform legii. 

(3) Cadrele militare care au împlinit vârsta standard de pensionare și sunt trecute în rezervă 

sau direct în retragere cu drept de pensie militară de stat, beneficiază de o bonificație de fidelitate egală 

cu zece solde lunare brute din ultima lună de activitate, dacă au cel puțin 30 de ani de vechime efectivă 

în serviciu. 
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(4) Cadrele militare trecute în rezervă sau direct în retragere cărora le-au fost conferite ordine 

naționale cu însemne de război beneficiază de o indemnizație lunară neimpozabilă, în cuantum de un 

salariu mediu brut. 

(5) Cadrele militare care au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentară și/sau li s-a reținut 

contribuția individuală la bugetul de stat beneficiază, pe lângă pensia militară de stat, și de pensie 

suplimentară, calculată ca valoare procentuală din cuantumul pensiei militare deținute, astfel: 

a) 3% pentru o contribuție de 5 la 15 ani; 

b) 6% pentru o contribuție de 15 la 25 ani; 

c) 9% pentru o contribuție de peste 25 ani. 

Art. 80. – (1) Trecerea cadrelor militare din activitate în rezervă sau direct în retragere se 

realizează prin: 

a) decret al preşedintelui României, pentru ofiţerii cu grade de generali/amirali; 

b) ordin al conducătorului instituţiei de apărare, ordine publică și securitate națională, pentru 

ofiţeri, alţii decât cei prevăzuţi la lit. a); 

c) ordin al comandanţilor/şefilor stabiliţi de către conducătorul instituţiei de apărare, ordine 

publică și securitate națională, pentru maiştri militari și subofiţeri. 

(2) În Ministerul Afacerilor Interne trecerea cadrelor militare în rezervă sau direct în retragere 

se face în mod corespunzător de către persoanele care, potrivit art. 85 alin. (9), au competența de 

acordare a gradelor militare. 

 

 

CAPITOLUL VI 

Cariera militară 

 

SECŢIUNEA 1 

Dezvoltarea carierei militare 

 

Art. 81. – (1) Cariera militară reprezintă evoluţia profesională a cadrelor militare în activitate 

prin ocuparea, în mod gradual, a funcţiilor din ierarhia militară şi dobândirea succesivă a gradelor 

militare, în condiţiile legii. 

(2) Cariera militară începe cu acordarea primului grad militar şi numirea în prima funcţie, în 

condiţiile prezentei legi. 

Art. 82. – (1) Dezvoltarea carierei militare se realizează cu respectarea următoarelor principii: 

a) principiul primordialității nevoilor instituției militare, în sensul în care asigurarea nevoilor 

de încadrare cu personal a instituțiilor de apărare, ordine publică și securitate națională primează în 

raport cu aspirațiile individuale ale cadrelor militare; 
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b) principiul competenţei şi experienţei profesionale, conform căruia parcurgerea treptelor 

ierarhiei militare este condiţionată de nivelul pregătirii şi experienţei profesionale dobândite în mod 

gradual în sistemul militar şi de performanţa profesională raportată la modul de îndeplinire a 

atribuţiilor prevăzute în fişa postului; 

c) principiul transparenţei şi egalităţii de şanse privind evoluția în cariera militară.  

(2) Dezvoltarea carierei militare se realizează prin: 

a) numire în funcţii; 

b) înaintare în grad; 

c) trecere dintr-un corp în altul; 

d) trecere dintr-o armă sau serviciu și specialitate militară în alta/altul. 

Art. 83. – (1) Modul de aplicare a prevederilor prezentei legi, referitoare la dezvoltarea 

carierei militare, se reglementează prin Ghidul carierei militare, care se aprobă prin hotărâre a 

guvernului pentru Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Interne și prin ordin al 

conducătorului instituției pentru celelalte instituții de apărare, ordine publică și securitate națională.  

(2) Pentru structurile militare ale Ministerului Afacerilor Interne se elaborează și se aprobă în 

condițiile alin. (1) ghiduri ale carierei militare specifice fiecărei arme. 

(3) Condiţiile şi criteriile specifice de selecţie în vederea evoluției în carieră, organizarea şi 

funcţionarea sistemului de management al carierei individuale, precum şi competenţele privind 

numirea/eliberarea în/din funcţii, se stabilesc pentru fiecare instituţie de apărare, ordine publică și 

securitate națională, prin ordin al conducătorului acesteia. 

(4) Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului/examenului pentru încadrarea 

funcţiilor care, potrivit legii, se ocupă în astfel de condiţii, se stabileşte prin ordin al conducătorului 

instituţiei de apărare, ordine publică și securitate națională, în temeiul legilor respective.  

(5) Modul de definire a funcţiilor care se prevăd în statele de organizare ale structurilor din 

cadrul instituţiilor de apărare, ordine publică și securitate națională se stabileşte potrivit legii, pentru 

fiecare instituţie, prin ordin al conducătorului acesteia.  

Art. 84. – (1) Pentru recunoașterea performanței și competențelor profesionale, cadrelor 

militare în activitate li se poate acorda titlul de specialist de clasă în armele sau serviciile și 

specialităţile militare din care fac parte sau își desfășoară activitatea. 

(2) Titlul de specialist de clasă este ierarhizat, în ordinea crescătoare a calificării pe 3 clase: 

clasa a 3-a, clasa a 2-a şi clasa 1.  

(3) Drepturile aferente titlului de specialist de clasă sunt cele prevăzute în legislația privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice.  

(4) Metodologia, condițiile și criteriile de acordare precum şi competenţele privind acordarea, 

menţinerea, retrogradarea dintr-o clasă superioară în una inferioară şi retragerea titlului de specialist de 

clasă se stabilesc prin ordin al conducătorului instituţiei de apărare, ordine publică și securitate națională.  
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SECŢIUNEA a 2-a 

Acordarea gradelor şi înaintarea în gradul următor a cadrelor militare în activitate 

 

Art. 85. – (1) Acordarea gradelor şi înaintarea în gradul următor a cadrelor militare în 

activitate se realizează astfel: 

a) pentru generali şi amirali, prin decret al Preşedintelui României, la propunerea 

conducătorului instituţiei de apărare, ordine publică și securitate națională, după consultarea consiliului 

director sau a colegiului instituţiei, după caz;  

b) pentru ofiţeri, cu excepţia celor prevăzuți la lit. a), prin ordin al conducătorului instituţiei 

de apărare, ordine publică și securitate națională pe timp de pace, iar pe timp de război prin ordin al 

comandanţilor/şefilor stabiliţi de acesta;  

c) pentru maiştri militari şi subofiţeri, prin ordin al conducătorului instituţiei de apărare, 

ordine publică și securitate națională sau al comandanţilor/şefilor stabiliţi de acesta. 

(2) În Ministerul Apărării Naționale, propunerile pentru acordarea și înaintarea în grade de 

generali și amirali se înaintează ministrului apărării naționale de către șeful Statului Major al Apărării. 

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), propunerile pentru acordarea și înaintarea în grade 

de generali sau amirali a ofițerilor din cadrul Direcţiei generale de informaţii a apărării se înaintează 

ministrului apărării naționale de către directorul general al acestei structuri. 

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (2), propunerile pentru acordarea și înaintarea în grade 

de generali a judecătorilor militari se înaintează ministrului apărării naționale de către directorul 

Direcției instanțelor militare. 

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (2), propunerile pentru acordarea și înaintarea în grade 

de generali a procurorilor militari se înaintează ministrului apărării naționale prin șeful Secţiei 

Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

(6) Propunerile pentru acordarea și înaintarea în grade de generali/amirali a directorului general 

al Direcției generale de informații a apărării, a directorului Direcției instanțelor militare, a șefului Secţiei 

Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a procurorului 

general militar al Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel și a șefului Serviciului pentru 

efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiunile de corupţie săvârşite de militari din cadrul 

Direcţiei Naţionale Anticorupţie se înaintează ministrului apărării naționale de către șeful Statului Major 

al Apărării. 

(7) Înaintarea în gradul militar următor a judecătorilor, până la gradul de colonel inclusiv, se 

face la propunerea directorului Direcției instanțelor militare. 

(8) Înaintarea în gradul militar următor a procurorilor militari, până la gradul de colonel 

inclusiv, se face la propunerea șefului Secţiei Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângă 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

(9) În Ministerul Afacerilor Interne, acordarea gradelor prevăzute la alin. (1) lit. b) și c), 

precum şi înaintarea în gradele următoare se fac de către: 
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a) ministrul afacerilor interne, pentru conducătorii unităţilor Ministerului Afacerilor Interne pe 

care le coordonează direct şi adjuncţii acestora, pentru cadrele militare din unităţile aparatului central şi 

unităţile subordonate Ministerului Afacerilor Interne ai căror conducători nu au calitatea de ordonatori 

de credite, la propunerea şefului unităţii, precum şi pentru conducătorii unităţilor subordonate 

Ministerului Afacerilor Interne şi adjuncţii/locţiitorii acestora, la propunerea secretarului de 

stat/secretarului general care coordonează activitatea structurii în care sunt încadrate cadrele militare; 

b) inspectorii generali/similari pentru cadrele militare din inspectoratul general/similar şi 

unităţile din subordinea inspectoratului general/similar ai căror conducători nu au calitatea de 

ordonatori de credite, precum şi pentru conducătorii unităţilor subordonate inspectoratului 

general/similar şi adjuncţii/locţiitorii acestora; 

c) şefii unităţilor Ministerului Afacerilor Interne care au calitatea de ordonatori de credite, 

pentru cadrele militare din subordine, altele decât cele prevăzute la lit. a) şi b). 

Art. 86. – (1) Primul grad care se acordă cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării 

Naționale este: 

a) sublocotenent sau aspirant, după caz, pentru ofiţeri; 

b) maistru militar clasa a IV-a, pentru maiștri militari; 

c) sergent, pentru subofițeri. 

(2) Pentru celelalte instituții de apărare, ordine publică şi securitate naţională, persoanelor 

prevăzute la art. 46 alin. (1) lit. c) și alin. (2), la art. 47 alin. (2) și la art. 48 alin. (2) li se pot acorda 

primul grad în funcție de pregătirea, vechimea în specialitate, vechimea în cadrul  și/sau atribuțiile din 

fișele posturilor pe care urmează să le încadreze, raportate la stagiile minime în grad, în condiții 

stabilite prin ordin al conducătorului instituției de apărare, ordine publică și securitate națională. 

(3) În timp de pace, gradele se acordă: 

a) după absolvire, la data stabilită de conducătorul instituţiei de apărare, ordine publică și 

securitate națională, celor prevăzuţi la art. 46 alin. (1) și (2), art. 47 alin. (1) şi art. 48 alin. (1); 

b) în tot cursul anului, celor prevăzuţi la art. 46 alin. (3), art. 47 alin. (2) și (3) şi art. 48 alin. 

(2) și (3). 

Art. 87. – (1) Înaintarea în gradul următor a cadrelor militare în activitate se realizează în 

cadrul aceluiași corp, în raport cu nevoile şi posibilităţile instituției de apărare, ordine publică și 

securitate națională, pe baza competenţei profesionale şi conduitei morale consemnate în documentele 

de evaluare profesională. 

(2) În Ministerul Apărării Naționale, la înaintarea în gradul următor se respectă principiul 

potrivit căruia cadrele militare nu pot fi subordonate altora cu grade mai mici. 

(3) Înaintarea în gradul următor poate fi la termen, înainte de termen sau în mod excepțional. 

Art. 88. – (1) În timp de pace, înaintarea în gradul următor are loc: 

a) la termen, de regulă o singură dată pe an, la data de 31 iulie; 

b) înainte de termen, la date stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei de apărare, ordine 

publică și securitate națională; 
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c) în mod excepţional, în tot cursul anului. 

(2) Propunerile privind acordarea gradului de general de brigadă/similar și de înaintare în 

grade de generali/amirali se promovează la numirea în funcţii, precum şi cu prilejul evocării unor 

evenimente importante din istoria patriei şi forţelor armate ale României. 

Art. 89. – (1) Cadrele militare în activitate se înaintează în gradul următor, la termen, potrivit 

prevederilor art. 87 alin. (1) și (2), dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: 

a) au împlinit stagiul minim în grad;  

b) sunt încadrate în funcţii prevăzute cu cel puţin gradul în care urmează să fie înaintate; 

c) au fost apreciate pe întreaga perioadă a stagiului minim în grad cel puţin cu calificativul 

„Bun”, iar cele care au depăşit acest stagiu, şi în anul premergător înaintării în grad. Anii în care i 

s-au acordat calificative inferioare acestuia nu se socotesc la calculul stagiului minim în grad; 

d) alte condiţii specifice stabilite prin Ghidul carierei militare. 

(2) Se exceptează de la condiţia aprecierii pe întreg stagiul minim în grad cadrele militare în 

activitate pentru perioadele în care s-au aflat în concediu pentru creşterea copilului, concediu de 

acomodare sau pentru incapacitate temporară de muncă. 

(3) Perioadele în care cadrele militare nu au aprecieri de serviciu anuale, din motive 

neimputabile acestora, sunt considerați ani în care sunt îndeplinite condițiile de calificativ necesar 

pentru înaintarea în gradul următor. 

(4) Prevederile alin. (1) lit. c) și d) nu se aplică la înaintarea în gradul militar următor și 

acordarea gradului de general de brigadă a judecătorilor și procurorilor militari.  

Art. 90. – (1) Cadrele militare în activitate care au rezultate profesionale remarcabile, 

recunoscute sau atestate, pot fi înaintate în gradul următor, înainte de termen, dacă îndeplinesc 

cumulativ următoarele condiții: 

a) au împlinit cel puțin jumătate din stagiul minim în gradul deținut; 

b) sunt încadrate în funcţii prevăzute cu cel puţin gradul în care urmează să fie înaintate;  

c) au fost evaluate în ultimii 4 ani cu cel puțin calificativul „Foarte bun”; 

d) alte condiţii specifice stabilite prin Ghidul carierei militare. 

(2) Cadrele militare în activitate care, de la ultima înaintare în grad, au fost condamnate penal 

sau se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare ca urmare a hotărârii consiliilor de onoare, precum 

şi cele aflate în perioada stagiului în primul grad aferent corpului din care fac parte, nu pot fi înaintate 

în gradul următor înainte de termen. 

(3) Prevederile alin. (1) lit. c) și d) nu se aplică la înaintarea în gradul militar următor și 

acordarea gradului de general de brigadă a judecătorilor și procurorilor militari. 

Art. 91. – Cadrele militare în activitate pot fi înaintate în gradul următor, în mod excepţional, 

pentru fapte de eroism şi abnegaţie, săvârşite pe timpul acţiunilor militare sau al îndeplinirii misiunilor 

încredinţate. 
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Art. 92. – (1) Ofițerii care şi-au sacrificat viaţa săvârşind acte de devotament excepţional se 

înaintează, post-mortem, în gradul următor. 

(2) Maiştrilor militari, subofiţerilor, gradaţilor şi soldaţilor care şi-au sacrificat viaţa săvârşind 

acte de devotament excepţional li se acordă, post-mortem, gradul de sublocotenent/aspirant. 

(3) Înaintarea în grad, respectiv acordarea gradului, în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2), 

se face în tot cursul anului, conform competențelor prevăzute la art. 85. 

Art. 93. – (1) La trecerea în rezervă sau direct în retragere potrivit dispozițiilor art. 75 alin. 

(1) lit. a), c) sau e), cadrele militare în activitate, cu excepția coloneilor şi comandorilor, încadrate în 

funcții prevăzute cu grade mai mari decât gradul deținut, care au o vechime în grad de minimum 3 ani 

și au fost evaluate, în această perioadă, cel puțin cu calificativul „Foarte bun”, vor fi înaintate în gradul 

următor și trecute în rezervă/retragere cu noul grad. 

(2) Coloneilor şi comandorilor în activitate, care au o vechime în grad de minimum 5 ani şi au 

fost încadraţi/împuterniciți în această perioadă cel puţin 3 ani în funcţii prevăzute în statele de organizare 

cu grad de general sau similare şi care au fost evaluați în ultimii 3 ani cel puțin cu calificativul „Foarte 

bun”, la trecerea în rezervă sau direct în retragere potrivit dispozițiilor art. 75 alin. (1) lit. a), c) sau e) li 

se poate acorda gradul de general de brigadă – cu o stea, respectiv de general de flotilă aeriană – cu o 

stea sau contraamiral de flotilă – cu o stea, şi vor fi trecuţi în rezervă sau direct în retragere cu noul grad. 

 

SECŢIUNEA a 3-a 

Trecerea dintr-un corp în altul și/sau schimbarea armei/serviciului sau specialității militare 

 

Art. 94. – Trecerea dintr-un corp în altul se realizează în funcție de necesitățile instituționale 

de ocupare a unor posturi vacante, cu respectarea dispozițiilor prezentei legi referitoare la dobândirea 

statutului de maistru militar sau ofițer în activitate, după caz. 

Art. 95. – Trecerea cadrelor militare dintr-o armă/serviciu sau specialitate militară în alta/altul 

se realizează în raport cu nevoile instituției de apărare, ordine publică și securitate națională și cu 

pregătirea profesională a celor în cauză. 

Art. 96. – (1) Procedurile privind trecerea dintr-un corp în altul, respectiv schimbarea 

armei/serviciului sau specialității militare se stabilesc prin ordin al conducătorului instituției de 

apărare, ordine publică și securitate națională. 

(2) Trecerea dintr-un corp în altul, respectiv schimbarea armei/serviciului sau specialității 

militare se realizează prin acte administrative individuale emise potrivit competenţelor stabilite prin 

ordin al conducătorului instituţiei de apărare, ordine publică și securitate națională. 
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SECŢIUNEA a 4-a 

Stagiile minime în grad 

 

Art. 97. – (1) Pe timp de pace, ofițerii în activitate au următoarele stagii minime în grad: 

a) în gradul de sublocotenent/aspirant – 3 ani; 

b) în gradul de locotenent – 5 ani; 

c) în gradul de căpitan – 5 ani; 

d) în gradul de maior/locotenent-comandor – 5 ani;  

e) în gradul de locotenent-colonel/căpitan-comandor – 5 ani.  

(2) Pentru gradele de colonel/comandor și generali/amirali nu se stabilesc stagii minime în grad. 

Art. 98. – Pe timp de pace, maiștrii militari în activitate au următoarele stagii minime în grad:  

a) în gradul de maistru militar clasa a IV-a – 3 ani; 

b) în gradul de maistru militar clasa a III-a – 7 ani; 

c) în gradul de maistru militar clasa a II-a – 7 ani; 

d) în gradul de maistru militar clasa I – 7 ani. 

Art. 99. – Pe timp de pace, subofițerii în activitate au următoarele stagii minime în grad:  

a) în gradul de sergent – 4 ani; 

b) în gradul de plutonier – 7 ani; 

c) în gradul de plutonier major – 7 ani; 

d) în gradul de plutonier adjutant – 7 ani. 

Art. 100. – La calculul stagiului minim în grad se iau în considerare și perioadele în care 

cadrele militare au absentat de la serviciu, cu excepția: 

a) perioadei concediului fără plată prevăzut la art. 70 alin. (1) lit. a) și alin. (2); 

b) perioadei în care cadrele militare în activitate au fost condamnate la pedeapsa închisorii cu 

suspendarea executării sub supraveghere ori cu executarea acesteia și care au fost amnistiate sau 

graţiate înainte de a începe executarea, cu excepţia cazurilor când, în urma rejudecării cauzei, instanţa 

competentă a pronunţat achitarea. 

 

SECŢIUNEA a 5-a 

Evaluarea și perfecţionarea profesională a cadrelor militare  

 

Art. 101. – (1) Evaluarea profesională a cadrelor militare în activitate reprezintă aprecierea 

nivelului de realizare a obiectivelor de performanță, stabilite pentru fiecare cadru militar, a 

competențelor profesionale individuale, exprimate prin cunoștințe, deprinderi și abilități, precum și a 

atitudinii manifestate pentru îndeplinirea sarcinilor. 
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(2) Evaluarea profesională se realizează anual şi se consemnează în documente de evaluare, 

pe baza cărora se fundamentează deciziile privind selecţia în vederea dezvoltării carierei militare. 

(3) Rezultatul evaluării profesionale se exprimă prin unul din calificativele: „Excepţional”, 

„Foarte bun”, „Bun”, „Satisfăcător” sau „Nesatisfăcător”.  

(4) Metodologia de realizare a evaluării profesionale a cadrelor militare în activitate şi de 

valorificare a acesteia în vederea dezvoltării carierei militare în timp de pace, procedura de contestare, 

precum şi sistemul de evaluare în timp de război se stabilesc prin ordin al conducătorului instituţiei de 

apărare, ordine publică și securitate națională. 

Art. 102. – Cadrele militare care au fost apreciate cu calificativul „Satisfăcător” sau 

„Nesatisfăcător” pot fi numite în funcţii echivalente sau inferioare, prevăzute cu grad cel puţin egal 

gradului deţinut sau pot fi puse la dispoziţie în vederea numirii în astfel de funcții, după analizarea 

fiecărui caz în parte potrivit procedurii stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei de apărare, 

ordine publică și securitate națională. 

Art. 103. – (1) Instituţia de apărare, ordine publică și securitate națională asigură dezvoltarea 

profesională a cadrelor militare în activitate prin forme de perfecţionare a pregătirii profesionale 

organizate în cadrul acesteia potrivit legii, corespunzător nevoilor de îndeplinire a obiectivelor 

instituţiei, posibilităţilor şi opţiunilor individuale de dezvoltare a carierei militare. 

(2) Cadrele militare în activitate pot fi trimise ori pot participa la studii sau alte forme de 

perfecţionare a pregătirii profesionale în afara instituţiei de apărare, ordine publică și securitate 

națională, organizate în ţară sau în străinătate. 

(3) Selecţia şi participarea cadrelor militare în activitate la studiile şi la formele de 

perfecţionare a pregătirii profesionale se realizează conform legii şi în condiţiile stabilite prin Ghidul 

carierei militare și, după caz, detaliate prin ordin al conducătorului instituţiei de apărare, ordine publică 

și securitate națională. 

Art. 104. – (1) Cheltuielile ocazionate de participarea cadrelor militare în activitate trimise în 

interesul serviciului la studii şi la alte forme de perfecţionare a pregătirii profesionale, organizate în 

afara instituţiei de apărare, ordine publică și securitate națională, în ţară sau în străinătate, se suportă 

din bugetul instituţiei din care provin sau din alte surse de finanţare, potrivit legii. 

(2) Cadrele militare în activitate care urmează un program de formare profesională continuă 

sau un curs de iniţiere în carieră încheie un angajament cu instituția de apărare, ordine publică și 

securitate națională, înainte de participarea la studii sau forme de pregătire, prin care se obligă să își 

desfășoare activitatea în cadrul instituției o perioadă determinată stabilită prin ordin al conducătorului 

instituției de apărare, ordine publică și securitate națională, în raport cu tipul și proporţional cu durata 

și valoarea cursului sau programului urmat. 

(3) Cadrele militare în activitate care trec în rezervă în situațiile prevăzute la art. 75 alin. (1) 

lit. f)-q) și au în derulare angajamente încheiate conform prevederilor art. 53 au obligația să restituie 

cheltuielile de întreţinere şi de instruire pe timpul şcolarizării, proporţional cu perioada de angajament 

rămasă neexecutată, actualizate cu rata inflației la data la care se solicită trecerea în rezervă.  
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(4) Durata angajamentelor încheiate în condiţiile alin. (2) se prelungeşte de drept, prin acte 

adiţionale, cu o durată egală cu perioada în care cadrele militare în activitate au raporturile de serviciu 

suspendate pentru a beneficia de concedii fără plată.  

(5) Normele de restituire a cheltuielilor de întreţinere şi de instruire pe timpul şcolarizării se 

stabilesc prin ordin al conducătorului instituției de apărare, ordine publică și securitate națională. 

 

SECŢIUNEA a 6-a 

Degradarea militară 

 

Art. 105. – Degradarea militară se aplică cadrelor militare în activitate, în rezervă sau în 

retragere, condamnate prin hotărâre judecătorească la pedeapsa complementară a degradării militare, 

în condiţiile prevăzute de legea penală. 

Art. 106. – (1) Cadrelor militare degradate li se redă gradul avut, în cazul în care intervine o 

altă hotărâre judecătorească, prin care s-a pronunţat achitarea sau prin care nu se mai aplică pedeapsa 

complementară a degradării militare.  

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), timpul cât cadrele militare au fost degradate se include în 

calculul stagiului în grad. 

(3) Pentru cadrele militare achitate prin hotărâre judecătorească, timpul cât au fost degradate 

se include şi în calculul vechimii în activitate, iar acestea pot cere prin instanţa judecătorească reparaţii 

morale şi materiale pentru prejudiciile ce li s-au adus, inclusiv rechemarea în activitate și repunerea în 

drepturi, după caz. 

(4) Redarea gradului militar pentru cadrele militare prevăzute la alin. (1) se face: 

a) prin decret al Preşedintelui României, pentru generali şi amirali; 

b) prin ordin al conducătorului instituţiei de apărare, ordine publică și securitate națională ori al 

comandanţilor/şefilor desemnaţi de acesta, pentru cadrele militare, altele decât cele prevăzute la lit. a). 

Art. 107. – (1) Cadrelor militare cărora li s-a aplicat pedeapsa complementară a degradării 

militare şi care au fost amnistiate, graţiate ori reabilitate li se poate reacorda orice grad militar, până la 

gradul deţinut anterior, inclusiv, în raport cu nevoile instituției de apărare, ordine publică și securitate 

națională. 

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), timpul cât cadrele militare au fost degradate nu se include 

în calculul stagiului în grad şi al vechimii în activitate.  

(3) Reacordarea unui grad militar ca urmare a amnistierii, graţierii sau reabilitării nu atrage, 

de drept, rechemarea în activitate a celor în cauză.  

(4) Reacordarea unui grad militar pentru cadrele militare prevăzute la alin. (1) se face potrivit 

competențelor de scoatere din evidență. 
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CAPITOLUL VII 

Dispoziţii specifice stării de alertă, de urgenţă, de asediu, de mobilizare și de război 

 

Art. 108. – (1) La instituirea stării de alertă și de urgenţă, cadrele militare în activitate sunt 

obligate să contacteze în cel mai scurt timp posibil şeful nemijlocit, care dispune cu privire la 

necesitatea prezentării la unitate. 

(2) La instituirea stării de asediu cadrele militare în activitate sunt obligate să se prezinte în 

cel mai scurt timp posibil la unităţile militare unde sunt încadrate sau detașate, după caz.  

(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) și (2): 

a) cadrele militare în activitate internate în spital sau aflate în concediu medical; 

b) cadrele militare în activitate aflate în concediu fără plată, paternal, de acomodare sau pentru 

creşterea copilului. 

(4) Pe timpul stării de alertă, urgenţă și de asediu, comandanții/şefii structurilor militare pot 

dispune întreruperea concediilor de odihnă, de odihnă suplimentare, fără plată, de studii şi pentru 

formare profesională, ale cadrelor militare în activitate din subordine, în funcție de nevoile instituțiilor 

de apărare, ordine publică și securitate națională. 

(5) Pe timpul stării de urgenţă, comandanții/şefii structurilor militare pot dispune unilateral 

efectuarea totală sau parțială a concediilor de odihnă/de odihnă suplimentare pentru cadrele militare în 

activitate din subordine. 

Art. 109. – (1) La declararea stării de mobilizare sau a stării de război, cadrele militare în 

activitate sunt obligate să se prezinte în cel mai scurt timp posibil la unităţile militare unde sunt 

încadrate sau detașate, după caz, iar cele în rezervă la data și locul prevăzute în ordinul de chemare.  

(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1): 

a) cadrele militare internate în spital sau aflate în concediu medical și sunt în imposibilitatea 

de a se deplasa; 

b) cadrele militare care formează familii monoparentale şi se află în concedii pentru creşterea 

şi îngrijirea copilului sau de acomodare; 

c) cadrele militare care se află în concedii pentru creşterea şi îngrijirea copilului sau de 

acomodare, în situația în care celălalt părinte este tot militar în activitate. 

Art. 110. – La instituirea stării de urgență sau a stării de asediu, precum și la declararea stării 

de mobilizare sau a stării de război, exercitarea altor funcții sau ocupații de către cadrele militare în 

rezervă chemate conform datelor din ordinul de chemare se suspendă, de drept, de la data prezentării 

la unitatea militară. 

Art. 111. – Pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare și de război, comandanții/șefii 

unităților militare stabilesc programul de lucru al cadrelor militare, în funcție de evoluția situației și 

misiunile încredințate. 
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Art. 112. – Pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare și de război, cadrelor militare 

în activitate şi celor în rezervă, concentrate sau mobilizate, li se pot acorda permisii şi concedii, potrivit 

ordinului ministrului apărării naţionale. 

Art. 113. – (1) Pe timpul stării de asediu, de mobilizare și de război, acordarea 

gradelor/înaintarea în gradul următor se poate face în tot cursul anului.  

(2) Pe timpul stării de asediu, de mobilizare și de război, la înaintarea în gradul următor a 

cadrelor militare în activitate nu se aplică prevederile art. 89 alin. (1) lit. d), respectiv ale art. 90 alin. 

(1) lit. d), după caz. 

(3) Pe timp de război, stagiul minim în grad pentru cadrele militare se reduce la jumătate. 

Art. 114. – (1) Pe timp de război, maiştrii militari şi subofiţerii care îndeplinesc funcţii 

prevăzute a fi încadrate cu ofiţeri în structuri militare aflate în zona acţiunilor militare, cel puţin 3 luni, 

cu rezultate bune în luptă, pot fi trecuți în corpul ofițerilor, cu primul grad. 

(2) În timp de război, gradații care îndeplinesc funcţii prevăzute a fi încadrate cu maiștri 

militari în structuri militare aflate în zona acţiunilor militare, cel puţin 3 luni, cu rezultate bune în luptă, 

pot fi trecuți în corpul maiștrilor militari, cu primul grad. 

(3) În timp de război, gradații care îndeplinesc funcţii prevăzute a fi încadrate cu subofițeri în 

structuri militare aflate în zona acţiunilor militare, cel puţin 3 luni, cu rezultate bune în luptă, pot fi 

trecuți în corpul subofițerilor, cu primul grad. 

Art. 115. – (1) Pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare și de război, sancţiunile 

disciplinare pentru cadrele militare în activitate se aplică astfel: 

a) avertismentul sau mustrarea scrisă – de către comandanții/șefii nemijlociți și superiorii acestora; 

b) diminuarea soldei de funcție – de către comandanții de brigăzi/similare și superiorii acestora; 

c) amânarea înaintării în gradul următor – de către comandanții de divizii/similare, corpuri de 

armată/similare și ai comandamentelor de sprijin; 

d) retrogradarea în funcţie – de către șefii categoriilor de forțe și ai comandamentelor de sprijin. 

(2) Șefii structurilor centrale aplică sancţiunile prevăzute la alin. (1) pentru întregul personal 

militar din subordine. 

(3) În Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații Externe, Serviciul Român de 

Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Serviciul de Protecție și Pază, funcţiile similare 

celor prevăzute la alineatele (1) și (2) sunt echivalate prin ordin al conducătorului instituţiei. 

Art. 116. – (1) Pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare și de război, 

comandanții/șefii aplică sancţiunile disciplinare în mod direct sau pot dispune efectuarea unei cercetări 

disciplinare pentru fundamentarea deciziei. 

(2) Pentru efectuarea cercetării disciplinare prevăzute la alin. (1), comandanții/șefii 

desemnează, în funcţie de complexitatea faptelor, un ofiţer sau o comisie, care întocmeşte și prezintă 

un raport, în termen de maxim 7 zile calendaristice de la data desemnării. 
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(3) La stabilirea sancţiunii disciplinare pentru abaterile disciplinare săvârşite pe timpul stării 

de urgenţă, de asediu, de mobilizare și pe timp de război, comandantul/şeful cu competențe de aplicare 

a acesteia are în vedere gravitatea faptei care constituie abatere disciplinară şi efectele produse de 

aceasta, prin raportare la împrejurarea în care aceasta a fost săvârşită. 

(4) Actul administrativ prin care se aplică sancţiunea pentru abaterile disciplinare săvârşite pe 

timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare și pe timp de război produce efecte de la data 

comunicării acestuia şi poate fi contestat direct la instanţa de contencios administrativ, potrivit legii. 

Art. 117. – Pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare și de război, cadrele militare 

nu se trec în rezervă în condiţiile art. 75 alin. (1) lit. a), b), d), e), f), g), h), i), j) şi n). 

Art. 118. – Pe timp de război, structurile considerate ca făcând parte din zona acţiunilor 

militare se stabilesc de către șeful Statului Major al Apărării. 

Art. 119. – Prevederile prezentei legi referitoare la îndatoriri, obligaţii, interzicerea şi 

restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi se aplică şi studenţilor şi elevilor din instituţiile 

militare de învăţământ pentru formarea ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor pe timpul stării de 

asediu, de mobilizare și de război. 

 

 

CAPITOLUL VIII 

Dispoziţii specifice cadrelor militare în rezervă sau în retragere 

 

Art. 120. – Calitatea de ofiţer în rezervă se dobândește prin: 

a) trecerea în rezervă a ofiţerilor în activitate; 

b) echivalarea gradului profesional al ofițerilor de poliție sau poliție penitenciară, la încetarea 

raporturilor de serviciu; 

c) încetarea relaţiilor contractuale ale ofițerilor rezervişti voluntari cu instituţia de apărare, 

ordine publică și securitate națională. 

Art. 121. – (1) Calitatea de maistru militar în rezervă se dobândește prin: 

a) trecerea în rezervă a maiștrilor militari în activitate; 

b) echivalarea gradului profesional al agenților de poliție sau poliție penitenciară, la încetarea 

raporturilor de serviciu; 

c) încetarea relaţiilor contractuale ale maiștrilor militari rezervişti voluntari cu instituţia de 

apărare, ordine publică și securitate națională. 

(2) În raport cu armele sau serviciile şi specialităţile militare, calitatea de maistru militar în 

rezervă se poate dobândi și prin promovarea anului II de studii de către studenţii înmatriculați la 

programe de studii universitare pentru formarea inițială a ofițerilor în activitate din serviciul tehnico-

ingineresc, desfășurate în instituţii de învăţământ superior militar din țară sau străinătate, în situaţia în 

care aceștia nu mai pot continua pregătirea, dar sunt apţi pentru serviciul militar și nu sunt exmatriculaţi. 
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Art. 122. – (1) Calitatea de subofițer în rezervă se dobândește prin: 

a) trecerea în rezervă a subofițerilor în activitate; 

b) echivalarea gradului profesional al agenților de poliție sau poliție penitenciară, la încetarea 

raporturilor de serviciu; 

c) încetarea relaţiilor contractuale ale subofițerilor rezervişti voluntari cu instituţia de apărare, 

ordine publică și securitate națională. 

(2) În raport cu armele sau serviciile şi specialităţile militare, calitatea de subofițer în rezervă 

se poate dobândi și prin promovarea anului I de studii de către studenţii înmatriculați la programe de 

studii universitare pentru formarea inițială a ofițerilor în activitate, desfășurate în instituţii de 

învăţământ superior militar din țară sau străinătate, în situaţia în care aceștia nu mai pot continua 

pregătirea, dar sunt apţi pentru serviciul militar și nu sunt exmatriculaţi. 

Art. 123. – (1) Cadrele militare în rezervă pot fi concentrate sau pot fi mobilizate, în condiţiile 

legii. 

(2) Pe timpul cât sunt concentrate sau mobilizate, cadrele militare în rezervă au aceleaşi 

îndatoriri şi beneficiază de aceleaşi drepturi stabilite prin prezentul statut pentru cadrele militare în 

activitate. 

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), cadrele militare în rezervă pot păstra calitatea de 

membru al partidelor, formaţiunilor sau organizaţiilor politice sau sindicale și pe timpul cât sunt 

concentrate sau mobilizate, fiindu-le aplicabile prevederile art. 14 lit. b) - d), precum și ale art. 15 și 16. 

(4) Prevederile prezentei legi referitoare la răspunderea juridică, evaluarea profesională, 

recompensele şi sancţiunile disciplinare aplicabile cadrelor militare în activitate se aplică şi cadrelor 

militare în rezervă pe timpul cât sunt concentrate sau mobilizate. 

(5) Membrii de familie ai cadrelor militare în rezervă concentrate sau mobilizate beneficiază 

de drepturile prevăzute de prezenta lege pentru membrii de familie ai cadrelor militare în activitate. 

Art. 124. – (1) Pe timp de pace, cadrele militare în rezervă pot fi înaintate în gradul următor, 

în raport cu nevoile instituției de apărare, ordine publică și securitate națională, după expirarea stagiului 

minim în grad, dacă au o comportare demnă, au obţinut rezultate bune şi foarte bune pe timpul 

concentrării şi au fost propuse prin documentele de evaluare a activităţii militare, cel mult până la 

gradul corespunzător celei mai mari funcţii îndeplinite în activitate sau până la gradul corespunzător 

funcţiei în care sunt repartizate în planul de mobilizare. 

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), cadrele militare în rezervă care au contribuții 

majore în sprijinul misiunilor instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale 

pot fi înaintate în gradul următor, la propunerea comandanților/șefilor unităților militare care au 

coordonat executarea misiunilor respective. 

(3) Înaintarea în grad a cadrelor militare în rezervă se face cu ocazia Zilei Naționale a României. 

(4) Pe timp de pace, stagiul minim în grad pentru cadrele militare în rezervă este mai mare cu 

un an decât cel prevăzut la art. 97 - 99. 
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(5) Perioada în care cadrele militare în rezervă au fost condamnate la închisoare cu executarea 

pedepsei sau obligate la muncă în folosul comunității nu se ia în calcul la stabilirea stagiului minim în 

grad, cu excepţia cazurilor când, în urma rejudecării cauzei, instanţa competentă a pronunţat achitarea. 

(6) Coloneilor şi comandorilor în rezervă li se poate acorda gradul de general de brigadă/ 

similar cu o stea, doar pe timp de război. 

Art. 125. – Cadrele militare în retragere pot fi înaintate în gradul următor, o singură dată, cel 

mult până la gradul corespunzător celei mai mari funcţii îndeplinite în activitate, cu ocazia Zilei 

Naționale a României. 

Art. 126. – (1) Cadrelor militare care au o vechime în serviciul militar activ de cel puţin 15 

ani şi s-au distins prin activitatea desfăşurată, precum şi celor care au adus patriei servicii deosebite, 

indiferent de vechimea în serviciul militar activ, li se poate acorda dreptul de a purta uniforma militară 

după trecerea în rezervă sau în retragere.  

(2) Dreptul prevăzut la alin. (1) nu se acordă cadrelor militare care au suferit condamnări penale. 

(3) Cadrelor militare în rezervă sau în retragere cărora li s-a acordat dreptul prevăzut la alin. (1) 

și ulterior au suferit condamnări penale li se retrage acest drept, prin ordin al conducătorului instituției 

de apărare, ordine publică și securitate națională sau al comandanților/șefilor care l-au acordat. 

(4) Cadrele militare în rezervă sau în retragere au obligaţia de a nu desfăşura activităţi care 

contravin demnităţii, prestigiului şi normelor de conduită specifice militarilor, atunci când poartă uniformă.  

(5) Încălcarea obligaţiei prevăzute la alin. (4) conduce la retragerea dreptului de a purta 

uniformă militară. 

(6) Criteriile privind acordarea şi retragerea dreptului de a purta uniforma militară, precum şi 

situaţiile în care cadrele militare în rezervă sau în retragere pot purta uniforma militară se stabilesc prin 

ordin al conducătorului instituţiei de apărare, ordine publică și securitate națională. 

Art. 127. – (1) Cadrele militare în rezervă sau în retragere care beneficiază de pensie militară 

de stat, potrivit legislației privind pensiile militare de stat, au dreptul gratuit la asistenţă medicală, 

asistență psihologică, medicamente și dispozitive medicale, în condițiile stabilite pentru cadrele 

militare în activitate şi au acces, împreună cu familia, la cercurile militare, casele de odihnă, sanatoriile, 

căminele militare şi la alte amenajări culturale, recreative sau sportive, în condițiile stabilite prin ordin 

al conducătorului instituţiei de apărare, ordine publică și securitate națională.  

(2) De aceleaşi drepturi beneficiază şi cadrele militare în rezervă sau în retragere, foşti 

beneficiari ai pensiei militare de invaliditate cauzată de accidente de muncă ori boli profesionale, care 

ulterior au optat pentru pensia din sistemul asigurărilor sociale de stat. 

(3) Membrii de familie ai cadrelor militare în rezervă sau în retragere, pensionari militari, 

aflați în întreținerea legală a acestora, beneficiază de drepturile prevăzute de prezenta lege pentru 

membrii de familie ai cadrelor militare în activitate. 

(4) Drepturile prevăzute la alin. (3) se acordă și urmașilor cadrelor militare în rezervă sau în 

retragere, beneficiari ai pensiei militare de urmaș.  
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Art. 128. – (1) Cadrele militare în rezervă se trec de drept în retragere și se scot din evidența 

militară la împlinirea vârstei de 65 de ani sau ca urmare a clasării „Inapt pentru serviciul militar cu 

scoatere din evidență” de către comisiile de expertiză medico-militară. 

(2) Cadrele militare în activitate se trec în retragere și se scot din evidența militară ca urmare 

a clasării „Inapt pentru serviciul militar cu scoatere din evidență” de către comisiile de expertiză 

medico-militară, prin act administrativ emis conform competențelor stabilite prin ordin al 

conducătorului instituției de apărare, ordine publică și securitate națională. 

 

 

CAPITOLUL IX 

Dispoziţii tranzitorii şi finale  

 

Art. 129. – (1) Actele oficiale pe baza cărora se atestă vechimea în serviciu şi funcţiile 

îndeplinite de către cadrele militare în cadrul instituţiilor de apărare, ordine publică și securitate 

națională sunt fişa matricolă, livretul militar şi/sau, după caz, alte înscrisuri doveditoare. 

(2) Calitatea de cadru militar se dovedeşte prin documente stabilite prin ordin al 

conducătorului instituţiei de apărare, ordine publică și securitate națională. 

(3) Sistemul de evidenţă a resurselor umane se stabilește prin ordin al conducătorului 

instituţiei de apărare, ordine publică și securitate națională.  

Art. 130. – Contractele de exercitare a profesiei de cadru militar, precum şi celelalte 

angajamente şi contracte încheiate de către cadrele militare în activitate cu sau în cadrul instituţiei de 

apărare, ordine publică și securitate națională, înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi, rămân 

valabile până la data expirării termenelor pentru care au fost încheiate. 

Art. 131. – Funcţiile îndeplinite de cadrele militare în activitate se echivalează cu funcţii civile 

în condiţiile stabilite prin hotărâre a guvernului. 

Art. 132. – Numirea, promovarea, delegarea, detașarea și transferul, suspendarea din funcție, 

formarea profesională continuă și evaluarea periodică, condiţiile de menţinere în magistratură şi 

celelalte aspecte ale carierei profesionale ale judecătorilor şi procurorilor militari, precum şi relaţiile 

decurgând din structura ierarhică specifică, în ceea ce priveşte exercitarea atribuţiilor judiciare, sunt 

supuse normelor care reglementează statutul judecătorilor și procurorilor. 

Art. 133. – Selecționarea, încadrarea, acordarea gradelor, numirea în funcții, transferarea și 

trecerea în rezervă a cadrelor militare se fac potrivit prezentei legi, cu respectarea normelor specifice 

de protecție a secretului de stat aplicabile fiecărei categorii de personal, potrivit activității desfășurate, 

așa cum este reglementată prin legile de organizare și funcționare a instituțiilor din care fac parte. 

Art. 134. – Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii în activitate, în rezervă sau în retragere, 

decedaţi, au dreptul la onoruri militare, în condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei de 

apărare, ordine publică și securitate națională. 
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Art. 135. – (1) Maiştrii militari în activitate şi în rezervă care, la data intrării în vigoare a 

prezentei legi, au gradul de maistru militar clasa a V-a se înaintează în gradul de maistru militar clasa 

a IV-a, iar stagiul efectuat în gradul de maistru militar clasa a V-a li se valorifică la calculul stagiului 

minim pentru înaintarea în gradul de maistru militar clasa a III-a. 

(2) Maiştrii militari în activitate şi în rezervă care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, 

au gradul de maistru militar clasa a IV-a se înaintează în gradul de maistru militar clasa a III-a. 

(3) Subofiţerii în activitate şi în rezervă care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, au 

gradul de sergent-major se înaintează în gradul de plutonier. 

(4) Maiştrilor militari şi subofiţerilor specificaţi la alin. (2) şi (3) li se prelungesc stagiile în 

gradele în care au fost înaintaţi cu numărul de ani neefectuaţi din stagiile minime în gradele deţinute 

anterior, prevăzute de reglementările existente până la intrarea în vigoare a prezentei legi. 

(5) Maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, 

au gradul de maistru militar clasa a IV-a sau maistru militar clasa a III-a, respectiv gradul de sergent sau 

plutonier, li se ia în calcul, pentru înaintarea în gradul următor, stagiul efectuat în aceste grade. 

(6) Gradul de plutonier adjutant şef, acordat subofițerilor până la data intrării în vigoare a 

prezentei legi, se înlocuiește cu gradul de plutonier adjutant principal. 

(7) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, prevederile statelor de 

organizare ale structurilor din cadrul instituţiilor de apărare, ordine publică și securitate națională se 

vor modifica astfel: 

a) funcţiile prevăzute cu gradul de maistru militar clasa a V-a vor fi prevăzute cu gradul de 

maistru militar clasa a IV-a; 

b) funcţiile prevăzute cu gradul de maistru militar clasa a IV-a vor fi prevăzute cu gradul de 

maistru militar clasa a III-a; 

c) funcţiile prevăzute cu gradul de sergent-major vor fi prevăzute cu gradul de plutonier.  

d) funcţiile prevăzute cu gradul de plutonier adjutant şef vor fi prevăzute cu gradul de 

plutonier adjutant principal.  

(8) Maiştrii militari şi subofiţerii prevăzuţi la alin. (1)-(3) se înaintează în grad în termen de 

90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 

Art. 136. – Miniştrii, secretarii de stat, subsecretarii de stat şi asimilaţii acestora, din instituțiile 

de apărare, ordine publică și securitate națională, beneficiază de drepturile materiale stabilite prin 

prezenta lege pentru cadrele militare în activitate, echivalente ofiţerilor cu grade de generali/amirali. 

Art. 137. – (1) Procedurile de evaluare profesională a cadrelor militare, de ocupare a funcţiilor 

şi cele disciplinare, iniţiate în temeiul Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu 

modificările şi completările ulterioare, anterior intrării în vigoare a prezentei legi, continuă în condiţiile 

prevederilor legale în temeiul cărora au fost iniţiate.  

(2) Calificativele „corespunzător” și „mediocru”, acordate în baza legislației anterioare intrării în 

vigoare a prezentei legi, se echivalează cu calificativul „satisfăcător” pentru cadrele militare în activitate. 
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(3) Calificativul „necorespunzător”, acordat în baza legislației anterioare intrării în vigoare a 

prezentei legi, se echivalează cu calificativul „nesatisfăcător” pentru cadrele militare în activitate. 

Art. 138. – (1) Cadrele militare care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, se află în 

raporturi ierarhice nemijlocite cu soțul/soția sau cu rude de gradul I și II pot fi menținute în funcțiile 

în care sunt încadrate cel mult un an de la data respectivă. 

(2) Maiștrii militari care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu dețin studii postliceale se 

mențin în funcțiile în care sunt încadrați, conform specialităților militare deținute. 

Art. 139. – (1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 270 de zile de la data publicării în 

Monitorul Oficial al României, Partea I. 

(2) Actele normative prevăzute de prezenta lege pentru aplicarea acesteia se emit în termenul 

prevăzut la alin. (1). 

Art. 140. – La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 80/1995 privind 

statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 

1995, cu modificările şi completările ulterioare, și art. II din Legea nr. 101/2019 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 371 din 13 mai 2019. 
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