
 
PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
            

Comisia pentru apărare,  ordine 
publică  şi   siguranţă  naţională 
Nr. 32/253/2010 

 

                                 Bucureşti, 06.10.2010 
                     Pl x 403/2010 

 

 

 
RAPORT 

asupra propunerii legislative privind modificarea şi completarea Legii nr. 35/1990 
 privind Statutul personalului aeronautic din aviaţia militară a României 

 
1. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură obişnuită, cu 
propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 35/1990 privind Statutul personalului aeronautic din 
aviaţia militară a României, trimisă cu adresa nr. Pl x 403 din 20 septembrie 2010 şi înregistrată cu nr. 32/253 din 
21.09.2010. 

Consiliul Legislativ, cu nr. 1110/08.09.2010, a avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri această propunere 
legislativă. 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, cu nr. 29/230 din 28.09.2010, a avizat favorabil 
această iniţiativă.  

Comisia pentru muncă şi protecţie socială, cu nr. 27/603 din 05.10.2010, a avizat favorabil această 
iniţiativă legislativă.  

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, cu nr. Pl x 403 din 28.09.2010, a avizat favorabil această 
iniţiativă legislativă. 
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 35/1990 privind Statutul 
personalului aeronautic din aviaţia militară a României, în vederea alinierii la noile standarde din domeniul aviaţiei şi 
armonizării cu legislaţia europeană şi internaţională în acest domeniu.    

 2. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 118 alin. (2) din 
Constituţia României, republicată. 

3. La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, domnul secretar de stat Mihail Vasile Ozunu, şeful Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi 
informare publică, domnii c-dor Daniel Vîrdol, mr. Valentin Achim şi lt-cdor. George Ciucă, reprezentanţi ai Statului 
Major al Forţelor Aeriene, precum şi domnul lt.-col. Florin Vasile, consilier juridic în cadrul Direcţiei pentru Relaţia cu 
Parlamentul şi Asistenţă Juridică a Ministerului Apărării Naţionale. Totodată, la dezbateri a participat şi domnul senator 
Teodor Meleşcanu, în calitate de co-iniţiator al acestei propuneri legislative. 

La şedinţa Comisiei din data de 5 octombrie 2010 au fost prezenţi 24 deputaţi din totalul de 25 membri ai 
acesteia. 

5. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (8) pct.1 lit. j) din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

În urma dezbaterii, cu majoritate voturi pentru, Comisia propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea acestei 
propuneri legislative, cu următoarele amendamente:  

 
Amendamente admise 

Nr. 
crt. 

Text act normativ de 
bază 

(Legea nr. 35/1990) 
Text propunere legislativă 

Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amenda 
mentelor 
propuse 

1. 

LEGE  
nr. 35/1990 privind Statutul 
personalului aeronautic din 
aviaţia militară a României 

- - 

 

2. 

 
 
 
- 

Lege privind modificarea şi 
completarea Legii nr. 35/1990 
privind Statutul personalului 
aeronautic din aviaţia militară a 
României 

Nemodificat  

3.  Art. I.- Legea nr. 35/1990 Art. I.- Legea nr. 35/1990 Conform 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de 
bază 

(Legea nr. 35/1990) 
Text propunere legislativă 

Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amenda 
mentelor 
propuse 

- privind Statutul personalului 
aeronautic din aviaţia militară a 
României, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I,  
nr. 134/1990 se modifică şi se 
completează după cum urmează 
:  

privind Statutul personalului 
aeronautic din aviaţia militară a 
României, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I,  
nr. 134 din 5 decembrie 1990 
se modifică şi se completează 
după cum urmează :  

normelor 
de tehnică 
legislativă. 

4. 

 
 
 
Art. 1. - Prezentul statut 
defineşte activităţile 
aeronautice militare, 
personalul aeronautic din 
aviaţia militară, îndatoririle 
şi drepturile acestuia. 

1. Art. 1 se modifică şi va avea 
următorul cuprins : 
Art.1 
Prezentul statut reglementează 
activităţile aeronautice militare, 
personalul aeronautic din 
Ministerul Apărării Naţionale şi 
din alte structuri care 
desfăşoară activităţi aeronautice 
militare, îndatoririle şi drepturile 
acestuia. 

1. Articolul 1 din statut se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins : 
 
„Art.1. - Prezentul statut 
reglementează activităţile 
aeronautice militare, 
categoriile de personal 
aeronautic din Ministerul 
Apărării Naţionale şi din alte 
structuri care desfăşoară 
activităţi aeronautice militare, 
îndatoririle şi drepturile 
acestuia.” 
(Autor: Comisia) 

 
 
 
 
 
 
Text mai 
clar.  

5. 

 
 
 
Art. 2. - Personalul 
aeronautic din aviaţia 
militară îşi desfăşoară 
activitatea în scopul apărării 

2. Art. 2 se modifică şi va avea 
următorul cuprins : 
Art.2 

Personalul aeronautic din 
aviaţia militară şi din alte 
structuri care execută activităţi 
aeronautice militare, denumit în 

2. Articolul 2 din statut se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins : 
 
„Art.2. - Personalul aeronautic 
din Ministerul Apărării 
Naţionale şi din alte structuri 

 
 
 
 
În acord cu 
prevederile 
art. 1 care 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de 
bază 

(Legea nr. 35/1990) 
Text propunere legislativă 

Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amenda 
mentelor 
propuse 

spaţiului aerian al ţării, 
menţinerii cu orice preţ a 
integrităţii teritoriale a 
patriei, independenţei şi 
suveranităţii naţionale. 

continuare personal aeronautic, 
îşi desfăşoară activitatea în 
scopul apărării spaţiului aerian 
al ţării, ca spaţiu integrat al 
NATO, pentru menţinerea 
integrităţii teritoriale a ţării, 
independenţei şi suveranităţii 
naţionale şi pentru îndeplinirea 
cu succes a misiunilor sub 
comanda NATO sau UE precum 
şi a celor asumate de România. 
 

care desfăşoară activităţi 
aeronautice militare, denumit în 
continuare personal 
aeronautic, îşi desfăşoară 
activitatea în scopul apărării 
spaţiului aerian al ţării, ca spaţiu 
integrat al NATO, pentru 
menţinerea integrităţii teritoriale 
a ţării, independenţei şi 
suveranităţii naţionale şi pentru 
îndeplinirea cu succes a 
misiunilor multinaţionale 
asumate de România.” 
(Autor: Comisia) 

reglemente
ază 
categoriile 
de personal 
aeronautic.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Denumirea 
corectă.  

6. 

 
 
 
Art.3. - Personalul 
aeronautic din aviaţia 
militară trebuie să aibă o 
înaltă conştiinţă patriotică şi 
conduită morală demnă, se 
dea dovadă de disciplină 
fermă, să dobândească o 
temeinică pregătire 
profesională, astfel încât 
activităţile aeronautice să se 
desfăşoare cu eficienta şi în 

3. Art.3 se modifică şi va avea 
următorul cuprins : 
Art.3 

Personalul aeronautic trebuie 
să aibă o conduită demnă, să 
dea dovadă de disciplină, să 
dobândească o temeinică 
pregătire profesională, astfel 
încât activităţile aeronautice să 
se desfăşoare cu eficienţă şi în 
siguranţă pentru îndeplinirea 
misiunilor ce-i revin în timp de 
pace, de criză şi de război, în 
conformitate cu legislaţia 

3. Articolul 3 din statut se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins : 
 
Art.3. – text nemodificat. 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de 
bază 

(Legea nr. 35/1990) 
Text propunere legislativă 

Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amenda 
mentelor 
propuse 

siguranţa pentru îndeplinirea 
misiunilor ce-i revin în timp 
de pace şi de campanie, 
conform cu legile ţării şi 
reglementările aeronautice. 

naţională şi reglementările 
aeronautice. 

7. 

 
Art.4. - Activităţile 
aeronautice militare cuprind: 
a) planificarea, dirijarea, 
controlul şi coordonarea 
zborului aeronavelor militare 
româneşti, precum şi a celor 
străine primite în 
responsabilitate în spaţiul 
aerian al României de câtre 
organele militare de dirijare, 
control şi coordonare a 
zborurilor;  
--------------------------------
----------- 
d) planificarea, organizarea, 
executarea, controlul şi 
recepţia activităţilor de 
proiectare, probare, 
fabricare, modernizare, 
reparare si testare a tehnicii 
aeronautice militare;  
e) planificarea, organizarea, 
executarea şi controlul 

4. La art.4 aliniatul 1 lit. a se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
Art. 4 
...  
a) managementul operaţiilor 
aeriene (planificarea, 
comanda, controlul) la sol şi 
în zbor, utilizarea flexibilă a 
spaţiului aerian, prin asigurarea 
coordonării zborului aeronavelor 
între structurile civile şi militare 
de control al traficului aerian şi 
asigurarea serviciilor de 
informare aeronautică; 
 

4. La articolul 4 din statut, 
literele a), d) şi e)  se 
modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
„Art. 4. -  
a) managementul operaţiilor 
aeriene, la sol şi în zbor, 
utilizarea flexibilă a spaţiului 
aerian, prin asigurarea 
coordonării zborului aeronavelor 
între structurile civile şi militare 
de control al traficului aerian şi 
asigurarea serviciilor de 
informare aeronautică; 
 
------------------------------------
------------- 
d) planificarea, organizarea, 
executarea, controlul si recepţia 
activităţilor de proiectare, 
probare, fabricare, modernizare, 
reparare, cercetare şi testare a 
tehnicii aeronautice militare;  
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de 
bază 

(Legea nr. 35/1990) 
Text propunere legislativă 

Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amenda 
mentelor 
propuse 

asigurării tehnice de 
transmisiuni aeronautice 
militare şi protecţia 
navigaţiei aeriene cu 
aeronave militare;  

e) planificarea, organizarea, 
executarea şi controlul asigurării 
tehnice de  comunicaţii şi 
informatică şi de sisteme 
terestre de navigaţie aeriană 
şi controlul spaţiului aerian;” 
(Autor: Comisia) 

 
 

8. 

 
 
 

- 
- 

5. La articolul 4 din statut, 
după litera f) se introduce o 
nouă literă, lit. g) cu 
următorul cuprins: 
 
„g) activităţi aeronautice 
medicale specifice.” 
(Autor: Comisia) 

 
 
 
 
 
Parte a 
activităţilor 
aeronautice 
militare.  

9. 

 
 
 
Art.5. - Conducerea 
activităţilor aeronautice 
militare se execută de către 
Comandamentul Aviaţiei 
Militare. 

5. Art.5 se modifică şi va avea 
următorul cuprins : 
Art. 5 

(1) Conducerea activităţilor 
aeronautice militare se execută 
de către structurile 
specializate ale Ministerul 
Apărării Naţionale;  

 
 

(2) Reglementarea în domeniul 
aeronautic militar pentru toţi 
utilizatorii spaţiului aerian care 

6. Articolul 5 din statut se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins : 
 
„Art. 5. - (1) Conducerea 
activităţilor aeronautice militare 
se execută de către Ministerul 
Apărării Naţionale şi de alte 
structuri care desfăşoară 
activităţi aeronautice 
militare;  
(Autor: Comisia) 
(2) Nemodificat 

 
 
 
 
 
 
 
În 
concordan 
ţă cu 
prevederile 
art. 1.  
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de 
bază 

(Legea nr. 35/1990) 
Text propunere legislativă 

Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amenda 
mentelor 
propuse 

deţin aeronave de stat române 
sau străine este asigurată de 
către Autoritatea Aeronautică 
Militară Naţională, din cadrul 
Ministerului Apărării Naţionale; 
(3) Autoritatea Aeronautică 
Militară Naţională este Statul 
Major al Forţelor Aeriene.

 
 
 
 
 
 
(3) Nemodificat.  
 

10. 

Art. 6. - Se consideră 
personal aeronautic cadrele 
militare, militarii în termen 
sau în termen redus, elevii 
din instituţiile militare de 
învăţământ de aviaţie, 
rezerviştii concentraţi cu 
scoatere din producţie şi 
salariaţii civili din Ministerul 
Apărării Naţionale, militarii 
detaşaţi în economia 
naţională, precum şi militarii 
din unităţile de toate 
armele, care, în baza 
calificării deţinute şi a 
funcţiilor pe care le 
îndeplinesc, organizează, 
conduc, controlează sau 
execută activităţi 
aeronautice militare. 

6. Art. 6 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art. 6 

Se consideră personal 
aeronautic cadrele militare, 
soldaţii şi gradaţii voluntari, 
elevii şi studenţii din instituţiile 
militare de învăţământ de 
aviaţie, rezerviştii concentraţi cu 
scoatere din producţie şi 
salariaţii civili din Ministerul 
Apărării Naţionale, militarii 
detaşaţi în economia naţională, 
precum şi militarii din unităţile 
de toate armele, care în baza 
calificării deţinute şi a funcţiilor 
pe care le îndeplinesc, 
desfăşoară activităţi aeronautice 
militare. 

7. Articolul 6 din statut se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
„Art. 6. - Se consideră personal 
aeronautic cadrele militare, 
soldaţii şi gradaţii voluntari, 
elevii şi studenţii din instituţiile 
militare de învăţământ de 
aviaţie, rezerviştii concentraţi cu 
scoatere din producţie şi 
personalul civil din Ministerul 
Apărării Naţionale, militarii 
detaşaţi în economia naţională, 
precum şi personalul din alte 
structuri, care în baza calificării 
deţinute şi a funcţiilor pe care le 
îndeplinesc, desfăşoară activităţi 
aeronautice militare.”  
(Autor: Comisia) 

 
 
 
 
Text mai 
cuprinzător.  

11.  7. Art.9 se modifică şi va avea 8. Articolul 9 din statut se  
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de 
bază 

(Legea nr. 35/1990) 
Text propunere legislativă 

Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amenda 
mentelor 
propuse 

 
 
Art.9.- Personalul navigant 
de aviaţiei cuprinde:  
a) personalul care conduce 
în zbor aeronave:  
- piloţii, piloţii de încercare 
şi cosmonauţii;  
- navigatorii de bord; 
b) personalul tehnic-
ingineresc de exploatare în 
zbor a aeronavelor, 
motoarelor, instalaţiilor, 
echipamentelor şi sistemelor 
de bord:  
- inginerii, subinginerii şi 
tehnicienii de bord; 
- radiotelegrafiştii de bord;  
- operatorii foto, radio şi de 
radiolocaţie de bord;  
- trăgătorii aerieni;  
c) personalul de însoţire: 
însoţitorii de bord;  
d) personalul tehnic-
ingineresc pentru 
încercarea, testarea, 
recepţia şi controlul în zbor 
al aeronavelor:  
- inginerii, subinginerii şi 

următorul cuprins : 
Art. 9 
      Personalul navigant de 
aviaţie cuprinde : 
 a) personalul care conduce în 
zbor aeronave: 
    - piloţii, şi cosmonauţii; 
 b) navigatorii de bord; 
 c) personalul tehnic-ingineresc 
de exploatare în zbor a 
aeronavelor, motoarelor,  
instalaţiilor, echipamentelor şi 
sistemelor de bord ; 
- ingineri, (subingineri) şi 
tehnici de bord; 
      - radiotelegrafişti de 
bord; 
      - operatorii foto, video, 
sisteme de comunicaţii şi 
achiziţii voce şi date, sisteme 
de supraveghere aeriană; 
     - specialişti cu încărcarea 
şi centrajul; 
     - trăgătorii aerieni ; 

d) personalul de însoţire, 
însoţitori de bord, 
supraveghetori de zbor, 
reprezentantul de zbor, 
paramedic, operator salvare-

modifică şi va avea 
următorul cuprins : 
 
„Art. 9. - Personalul navigant de 
aviaţie cuprinde : 
a) personalul care conduce în 
zbor aeronave: piloţii, piloţii de 
încercare şi cosmonauţii; 
b) nemodificat. 
c) personalul tehnic-ingineresc 
de exploatare în zbor a 
aeronavelor, motoarelor,  
instalaţiilor, echipamentelor şi 
sistemelor de bord ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) personalul de însoţire, 
însoţitori de bord, 
supraveghetori de zbor, 
reprezentantul de zbor, 
paramedic, personal medico-
sanitar, operatori căutare, 

 
 
 
 
 
 
Pentru 
unitatea 
textului şi 
concordan 
ţa cu 
prevederile 
art. 31 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de 
bază 

(Legea nr. 35/1990) 
Text propunere legislativă 

Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amenda 
mentelor 
propuse 

tehnicienii de încercare, 
recepţie şi control;  
- operatorii de bord pentru 
aparatura de încercare-
testare ambarcată. 

evacuare ;  
 
e) personalul tehnic - 

ingineresc pentru încercarea, 
recepţia şi controlul în zbor al 
aeronavelor; 

   - ingineri (subingineri ), 
tehnicieni de încercare, 
recepţie şi control ; 

   - operatori de bord pentru 
aparatura de încercare – 
testare ambarcată.

salvare, evacuare;  
e) personalul tehnic - ingineresc 
pentru încercarea, recepţia şi 
controlul în zbor al aeronavelor.” 
 
(Autor: Comisia) 

12. 

 
 
 
Art.10. - Din categoria 
paraşutiştilor fac parte 
cadrele militare, militarii în 
termen sau cu termen 
redus, rezerviştii concentraţi 
cu scoatere din producţie şi 
salariaţii civili din Ministerul 
Apărării Naţionale, precum 
şi militarii din unităţile şi 
subunităţile de toate armele, 
care, prin funcţiile ce le 
deţin, au prevăzută 
specialitatea de paraşutist 
sau cercetaş prin paraşutare 

8. Art. 10 se modifică şi va avea 
următorul cuprins : 
Art. 10  
        Din categoria paraşutiştilor 
fac parte personalul militar şi 
civil din Ministerul Apărării 
Naţionale, precum şi militarii din 
unităţile şi subunităţile de toate 
armele care, prin funcţiile ce le 
deţin, au prevăzută specialitatea 
de paraşutist sau cercetaş prin 
paraşutare şi care execută 
paraşutări din aeronave în 
scopul îndeplinirii unei misiuni 
de luptă, instruire, antrenament, 
încercare, recepţie sau verificare 
a tehnicii de paraşutare sau de 

9. Articolul 10 din statut se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins : 
 
„Art. 10. - Din categoria 
paraşutiştilor fac parte 
personalul militar şi civil din 
Ministerul Apărării Naţionale, 
precum şi militarii din alte 
structuri care, prin funcţiile ce 
le deţin, au prevăzută 
specialitatea de paraşutişti sau 
cercetaş prin paraşutare şi care 
execută paraşutări din aeronave 
în scopul îndeplinirii unei misiuni 
de luptă, instruire, antrenament, 
încercare, recepţie sau verificare 

 
 
 
 
 
 
 
Pentru 
unitatea 
textului. 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de 
bază 

(Legea nr. 35/1990) 
Text propunere legislativă 

Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amenda 
mentelor 
propuse 

şi care execută paraşutări 
din aeronave în scopul 
îndeplinirii unei misiuni de 
luptă, instruire, 
antrenament, încercare, 
recepţie sau verificare a 
tehnicii de paraşutare sau 
de salvare. 

salvare. 
 

a tehnicii de paraşutare sau de 
salvare.” 
 
 
(Autor: Comisia) 

13. 

 
 
Art. 12. - Personalul 
aeronautic nenavigant (de 
sol) cuprinde:  
a) personalul tehnic-
ingineresc de aviaţie;  
b) cadrele militare din 
statele majore şi navigatorii 
de sol;  
c) meteorologii;  
d) personalul tehnic-
ingineresc de transmisiuni 
aeronautice şi protecţie a 
navigaţiei aeriene. 

9.  Art. 10 se modifică şi va 
avea următorul cuprins : 
Art. 12 
        Personalul aeronautic 
nenavigant (de sol) cuprinde: 
a) personal tehnic ingineresc de 
aviaţie; 
b)cadrele militare, soldaţii şi 
gradaţii voluntari şi personal 
civil contractual din statele 
majore şi centrele de operaţii 
aeriene; 
c) navigatorii de sol / controlorii 
de trafic aerian operaţional şi 
controlorii aerieni în poziţii 
înaintate, controlori ai 
interceptării, alt personal care, 
în baza calificării deţinute şi a 
funcţiilor pe care le îndeplinesc 
execută planificarea, 
coordonarea, dirijarea sau 

10.  Articolul 12 din statut se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins : 
 
„Art. 12. - Personalul aeronautic 
nenavigant de sol cuprinde: 
a) Nemodificat.  
b) cadrele militare, soldaţii şi 
gradaţii voluntari şi personal 
civil contractual din Ministerul 
Apărării Naţionale şi alte 
structuri care desfăşoară 
activităţi aeronautice 
militare; 
c) navigatorii de sol: controlorii 
de trafic aerian operaţional şi 
controlorii aerieni în poziţii 
înaintate, controlori ai 
interceptării, controlori de 
zbor de la bordul navelor, alt 
personal care, în baza calificării 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concordant
a cu art. 1 
 
 
 
 
 
 
Enume 
rarea 
completa a 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de 
bază 

(Legea nr. 35/1990) 
Text propunere legislativă 

Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amenda 
mentelor 
propuse 

controlul aeronavelor în zbor sau 
la sol – comunicaţii pe 
suprafeţele de manevră. 
 
 
 
c) meteorologi ; 
d) personal tehnic-ingineresc de 
comunicaţii  aeronautice şi 
informatică şi de sisteme 
terestre de navigaţie aeriană şi 
control spaţiu aerian . 

deţinute şi a funcţiilor pe care le 
îndeplinesc execută planificarea, 
coordonarea, inclusiv a 
survolului spaţiului aerian, 
dirijarea sau controlul 
aeronavelor în zbor sau la sol pe 
suprafeţele de manevră; 
d) Nemodificat.  
e) Nemodificat. 
  
(Autor: Comisia) 

personalului 
nenavigant.  

14. 

 
 
 
 
Art. 13. - Din categoria 
personalului tehnic-
ingineresc de aviaţie fac 
parte ofiţerii ingineri, 
subingineri şi tehnici, 
maiştrii militari, subofiţerii şi 
militarii în termen sau cu 
termen redus, rezerviştii 
concentraţi cu scoatere din 
producţie, precum şi 
salariaţii civili care 
organizează, conduc, 
controlează sau execută 

10. La art.13 aliniatul 1  se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
Art. 13   
        
Din categoria personalului 
tehnic-ingineresc de aviaţie fac 
parte personalul militar şi 
personalul civil care 
organizează, conduc,  
controlează  sau execută  
activităţi  de  operare  şi  
mentenanţă, încercare, 
proiectare fabricare, 
modernizare, reparare şi testare 
a aeronavelor militare, 
simulatoarelor de aviaţie, 

11. La articolul 13 din statut, 
partea introductivă şi partea 
introductivă a literei b) se 
modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 
„Art. 13. - Din categoria 
personalului tehnic-ingineresc 
de aviaţie fac parte personalul 
militar şi personalul civil care 
organizează, conduc,  
controlează  sau execută  
activităţi  de  operare  şi  
mentenanţă, încercare, 
proiectare fabricare, cercetare, 
modernizare, reparare şi testare 
a aeronavelor militare, 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de 
bază 

(Legea nr. 35/1990) 
Text propunere legislativă 

Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amenda 
mentelor 
propuse 

activităţi de exploatare, 
probare, proiectare, 
fabricare, modernizare, 
reparare şi testare a 
aeronavelor militare, 
simulatoarelor de aviaţie, 
mijloacelor tehnice de 
control complex pentru 
deservirea acestora şi de 
asigurare cu tehnică 
aeronautică militară, fiind 
calificaţi în una din 
următoarele specialităţi:  
a) ofiţerii ingineri, 
subingineri şi tehnici, 
maiştrii militari şi subofiţerii 
de aviaţie:  
- aeronave şi motoare de 
aviaţie;  
- armament, rachete, 
muniţii de aviaţie şi sisteme 
de salvare;  
- electromecanica şi 
automatizări de bord de 
aviaţie;  
- radioelectronica de bord de 
aviaţie;  
b) militarii în termen, cu 
termen redus şi salariaţii 

mijloacelor tehnice de control 
complex pentru deservirea 
acestora şi de asigurare cu 
tehnică  aeronautică militară, 
fiind calificaţi în una din 
următoarele specialităţi : 
 
 
 
a)... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) soldaţii şi gradaţii voluntari  şi 
personalul civil: 
 

simulatoarelor de aviaţie, 
mijloacelor tehnice de control 
complex pentru deservirea 
acestora şi de asigurare cu 
tehnică  aeronautică militară, 
fiind calificaţi în una dintre 
următoarele specialităţi :” 
 
 
Se elimină.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Nemodificat. 
 
 
(Autor: Comisia) 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de 
bază 

(Legea nr. 35/1990) 
Text propunere legislativă 

Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amenda 
mentelor 
propuse 

civili:  
- armament de bord si 
muniţii de aviaţie;  
- electromecanica şi 
automatizari de bord;  
- celulă şi motor;  
- instalaţii radioelectronice 
de bord;  
- electromecanic;  
- acumulatorist;  
- electromecanic grup 
electrogen şi gaze. 

15. 

 
 
 
Art. 14. - Din categoria 
navigatorilor de sol şi a 
cadrelor militare din statele 
majore face parte personalul 
militar şi civil care, potrivit 
atribuţiilor funcţionale, 
execută dirijarea, 
coordonarea şi controlul 
zborurilor aeronavelor 
militare sau organizează şi 
conduc aceste activităţi, 
fiind calificaţi în una din 
următoarele specialităţi:  
- navigator cu dirijarea 

11. Art.14 se modifică şi va 
avea următorul cuprins : 
Art. 14 
        Din categoria navigatorilor 
de sol / controlori de trafic 
aerian operaţional, care, potrivit 
calificărilor, execută dirijarea şi 
controlul aeronavelor în zbor şi 
pe suprafeţele de manevră, 
planificarea sau coordonarea 
activităţii de zbor, fiind calificaţi 
în una din următoarele 
specialităţi: 
a) controlor de trafic aerian 
operaţional, controlor cu 
interceptarea - navigator radar; 
b) controlor aerian în poziţii 

12. Articolul 14 din statut se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins : 
 
„Art. 14. - Din categoria 
navigatorilor de sol fac parte 
personalul militar şi civil, 
care, potrivit calificărilor, 
execută dirijarea şi controlul 
aeronavelor în zbor şi pe 
suprafeţele de manevră, 
planificarea sau coordonarea 
activităţii de zbor, fiind calificaţi 
în una dintre următoarele 
specialităţi: 
a) nemodificat 
 

 
 
 
 
Aceste 
activităţi 
sunt 
îndeplinite 
atât de 
militari cât 
şi de 
experţi 
civili.  
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de 
bază 

(Legea nr. 35/1990) 
Text propunere legislativă 

Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amenda 
mentelor 
propuse 

aeronavelor în zbor 
(navigator radar);  
- navigator pentru 
programarea, coordonarea 
şi controlul zborurilor 
aeronavelor (navigator 
dispecer);  
- cadre militare din statele 
majore. 

înaintate; 
c) controlor de trafic aerian 
operaţional cu programarea, 
dirijarea coordonarea şi 
controlul zborurilor - navigator 
dispecer ; 
 
 
d) navigator cu dirijarea 
aeronavelor în zbor - navigator 
radar; 
e) navigator pentru 
programarea, dirijarea şi 
coordonarea şi controlul 
zborurilor aeronavelor -  
navigator dispecer; 

 
b) nemodificat 
c) controlor de trafic aerian 
operaţional cu programarea, 
dirijarea coordonarea şi 
controlul zborurilor - navigator 
dispecer, controlor de zbor la 
bordul navelor, director sau 
ofiţer punte zbor; 
d) nemodificat  
 
e) navigator pentru 
programarea, dirijarea, 
coordonarea şi controlul 
zborurilor aeronavelor -  
navigator dispecer;” 
(Autor: Comisia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Precizarea 
specialităţii 

16. 

 
 
 
Art.15. - Din categoria 
meteorologilor fac parte 
ofiţerii, maiştrii militari şi 
subofiţerii care, potrivit 
atribuţiilor funcţionale, 
colectează, prelucrează şi 
analizează datele 
meteorologice, elaborează 
prognoze meteorologice, 

12. Art.15 se modifică şi va 
avea următorul cuprins : 
Art. 15 
        Din categoria 
meteorologilor fac parte 
personalul militar şi personalul 
civil care potrivit atribuţiilor 
funcţionale, colectează, 
prelucrează şi analizează datele 
meteorologice, eleborează 
prognoze meteorologice, fiind 
calificaţi în una din următoarele 

13. Articolul 15 din statut se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins : 
 
„Art. 15. - Din categoria 
meteorologilor fac parte 
personalul militar şi personalul 
civil care potrivit atribuţiilor 
funcţionale, colectează, 
prelucrează şi analizează datele 
meteorologice, elaborează 
prognoze meteorologice, fiind 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de 
bază 

(Legea nr. 35/1990) 
Text propunere legislativă 

Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amenda 
mentelor 
propuse 

fiind calificaţi în una din 
următoarele specialităţi:  
- meteorologie;  
- radiotelegrafie meteo;  
- radiolocaţie meteorologica. 

specialităţi : 
⎯ meteorologie; 
⎯ radiolocaţie meteo; 
⎯ radiolocaţie meteorologică;   

 
 

calificaţi în una dintre 
următoarele specialităţi : 

a) nemodificat  
b) nemodificat 
c) nemodificat 

(Autor: Comisia) 

17. 

 
 
 
Art. 16. - Din categoria 
personalului tehnic-
ingineresc de transmisiuni 
aeronautice şi protecţie a 
navigaţiei aeriene fac parte 
ofiţerii ingineri, subingineri 
şi tehnici, maiştrii militari, 
subofiţerii, militarii în 
termen şi cu termen redus, 
rezerviştii concentraţi cu 
scoatere din producţie si 
salariaţii civili care 
organizează, conduc, 
controlează sau executa 
activităţi de exploatare, 
proiectare, probare, 
fabricare, modernizare, 
reparare si testare a tehnicii 
de transmisiuni aeronautice 
si de protecţie a navigaţiei 

13. Art.16 se modifică şi va 
avea următorul cuprins : 
Art. 16 
       Din categoria personalului 
de comunicaţii aeronautice, de 
sisteme terestre de navigaţie 
aeriană şi de supraveghere şi 
control spaţiu aerian, face parte 
personalul militar şi civil care 
planifică, organizează, conduc, 
controlează sau execută 
activităţi de operare, 
mentenanţă, proiectare, 
încercare, fabricare, 
modernizare, reparare şi 
testare, a tehnicii de comunicaţii  
aeronautice şi sisteme terestre 
de navigaţie aerienă, fiind 
calificaţi în una din următoarele 
specialităţi : 
      - comunicaţii si informatică ; 
      - radiolocaţie ; 
      - electromecanică. 

14. Articolul 16 din statut se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins : 
 
„Art. 16. - Din categoria 
personalului de comunicaţii 
aeronautice, de sisteme terestre 
de navigaţie aeriană şi de 
supraveghere şi control spaţiu 
aerian, face parte personalul 
militar şi civil care planifică, 
organizează, conduce, 
controlează sau execută 
activităţi de operare, 
mentenanţă, proiectare, 
încercare, fabricare, 
modernizare, reparare şi 
testare, a tehnicii de comunicaţii  
aeronautice şi sisteme terestre 
de navigaţie aeriană, fiind 
calificaţi în una dintre 
următoarele specialităţi : 

a) nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de 
bază 

(Legea nr. 35/1990) 
Text propunere legislativă 

Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amenda 
mentelor 
propuse 

aeriene, fiind calificaţi în una 
din următoarele specialităţi:  
- transmisiuni; 
 - radiolocaţie; 
- electromecanica. 

 b) nemodificat 
c) nemodificat 

 
(Autor: Comisia) 

18. 

 
 
 
Art. 20. - Personalul 
aeronautic - cadre militare - 
se pregăteşte în instituţii de 
învăţământ militare şi civile, 
centre de instrucţie sau 
perfecţionare.  
Specialităţile, criteriile de 
selecţionare, duratele de 
şcolarizare şi formele 
concrete de pregătire în 
instituţiile de învăţământ 
militare sunt cele stabilite 
prin reglementari emise de 
către Ministerul Apărării 
Naţionale. 

14. Art. 20 se modifică şi va 
avea următorul cuprins : 
Art. 20  

Personalul aeronautic – 
cadrele militare şi personalul 
civil – se  pregătesc în instituţii 
de învăţământ militare şi civile, 
în şcoli de aplicaţie sau prin 
cursuri de perfecţionare. 
 

15. Articolul 20 din statut se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins : 
 
Art. 20. – Nemodificat.  
 

 

19. 

 
 
 
Art. 21. - Procedurile de 
echivalare a pregătirii 
personalului aeronautic intre 

15. Art. 21 se modifică şi va 
avea următorul cuprins : 
Art. 21  

Procedurile de echivalare  
a pregătirii personalului 
aeronautic între instituţiile de 

16. Articolul 21 din statut se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins : 
 
„Art. 21. - Procedurile de 
echivalare  a pregătirii 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de 
bază 

(Legea nr. 35/1990) 
Text propunere legislativă 

Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amenda 
mentelor 
propuse 

instituţiile de învăţământ 
militare si civile se stabilesc 
prin reglementari emise de 
către Ministerul Apărării 
Naţionale şi Ministerul 
Învăţământului şi Ştiinţei. 

învăţământ militare si civile se 
stabilesc prin reglementări 
emise de către Ministerul 
Apărării  Naţionale şi Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării, 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii. 
 

personalului aeronautic între 
instituţiile de învăţământ 
militare şi civile se stabilesc prin 
reglementări emise de către 
Ministerul Apărării  Naţionale, 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului şi  
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii.” 
(Autor: Comisia) 

 
 
 
 
 
Actuala 
denumire.  

20. 

 
 
 
Art. 22. - Personalul 
aeronautic - militari în 
termen sau cu termen redus 
si rezerviştii concentraţi cu 
scoatere din producţie - se 
instruieşte în unităţile 
militare, centre de instrucţie 
si instituţii militare de 
învăţământ, potrivit 
reglementarilor emise de 
către Ministerul Apărării 
Naţionale. 

16. Art.22 se modifică şi va 
avea următorul cuprins : 
Art.22 

Personalul aeronautic - 
soldaţii şi gradaţii voluntari şi 
rezerviştii concentraţi cu 
scoatere din producţie – se 
instruiesc în unităţile militare, 
şcoli de aplicaţie şi instituţii 
militare de învăţământ, potrivit 
reglementărilor emise de 
Ministerul Apărării Naţionale . 
 

17. Articolul 22 din statut se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins : 
 
„Art.22. - Personalul aeronautic 
- soldaţii şi gradaţii voluntari şi 
rezerviştii concentraţi cu 
scoatere din producţie – se 
instruiesc în unităţile militare, 
şcolile de aplicaţie şi instituţiile 
militare de învăţământ, potrivit 
reglementărilor emise de 
Ministerul Apărării Naţionale.” 
 
(Autor: Comisia) 

 

21. 

 
 
 
Art. 23. - Comandamentul 

17. Art.23 se modifică şi va 
avea următorul cuprins : 
Art.23 

Statul Major al Forţelor 

18. Articolul 23 din statut se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins : 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de 
bază 

(Legea nr. 35/1990) 
Text propunere legislativă 

Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amenda 
mentelor 
propuse 

aviaţiei militare este organul 
unic care eliberează, 
validează , echivalează, 
prelungeşte, preschimba, 
suspenda sau retrage 
documentele de calificare 
pentru personalul aeronautic 
militar si civil in Ministerul 
Apărării Naţionale, precum 
si pentru personalul 
aeronautic militar detaşat in 
economia naţională. Face 
excepţie de la aceasta 
prevedere personalul 
aeronautic detaşat la 
Departamentul aviaţiei 
civile. 

Aeriene ca Autoritate 
Aeronautică Militară Naţională, 
reprezintă organul unic care 
eliberează, validează, 
echivalează, prelungeşte, 
preschimbă, suspendă sau 
retrage documentele de 
clalificare pentru personalul 
aeronautic din Ministerul 
Apărării Naţionale, şi din alte 
structuri care desfăşoară 
activităţii aeronautice militare. 
 

„Art.23. - Statul Major al 
Forţelor Aeriene ca Autoritate 
Aeronautică Militară Naţională, 
reprezintă organul unic care 
eliberează, validează, 
echivalează, prelungeşte, 
preschimbă, suspendă sau 
retrage documentele de 
atestare a  calificărilor şi 
specializărilor pentru 
personalul aeronautic din 
Ministerul Apărării Naţionale şi 
din alte structuri care 
desfăşoară activităţii 
aeronautice militare. Fac 
excepţie paraşutiştii, pentru 
care documentele de 
atestare a calificării şi 
specializării se eliberează, 
validează, echivalează, 
prelungesc, preschimbă, 
suspendă sau se retrag de 
către Statul Major al Forţelor 
Terestre. ” 
 
(Autor: Comisia) 

 
 
 
 
 
 
 
Atribuţii ce 
intră în 
sfera de 
competenţă 
a SMFA, 
respectiv, 
SMFT. 

22. 
 
 
 

18. Art.24 se modifică şi va 
avea următorul cuprins : 
Art.24 

19. Articolul 24 din statut se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins : 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de 
bază 

(Legea nr. 35/1990) 
Text propunere legislativă 

Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amenda 
mentelor 
propuse 

Art. 24. - Atestarea 
calificării, specializării si 
specialiştii personalului 
aeronautic se face prin 
următoarele documente:  
a) brevet de cosmonaut;  
b) brevet de personal 
aeronavigant, pentru 
categoriile si specialităţile de 
personal aeronavigant;  
c) certificat de navigator de 
aviaţie, pentru navigatori de 
sol;  
d) certificat de personal, 
tehnic-ingineresc de aviaţie, 
pentru inginerii, subinginerii, 
tehnicienii, maiştrii militari si 
subofiţerii de aviaţie 
nenaviganti;  
e) certificat de meteorolog 
de aviaţie, pentru toate 
categoriile de meteorologi;  
f) certificat de transmisionist 
aeronautic sau de specialist 
in protecţia navigaţiei 
aeriene, pentru toate 
categoriile de personal 
tehnic-ingineresc de 
transmisiuni aeronautice si 

       Atestarea calificării şi 
specializării pentru personalul 
aeronautic se face prin 
următoarele documente: 
a) brevet pentru personalul 
aeronavigant; 
b) certificate pentru personalul 
nenavigant. 
 

 
Art.24. - Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de 
bază 

(Legea nr. 35/1990) 
Text propunere legislativă 

Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amenda 
mentelor 
propuse 

de protecţie a navigaţiei 
aeriene;  
g) brevet de instructor de 
zbor. 

23. 

 
 
 
Art. 25. - Comandamentul 
aviaţiei militare echivalează 
următoarele documente de 
atestare a calificării, 
specializării si specialităţii 
pentru personalul 
aeronautic, eliberate de 
Departamentul aviaţiei 
civile:  
a) brevetul de aptitudine si 
licenţa, cu brevetul de 
personal aeronavigant;  
b) certificatul si licenţa de 
funcţionare, cu certificatele 
corespunzătoare pentru 
categoriile de personal 
aeronautic nenavigant. 

19. La art.25 aliniatul 1  se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
Art. 25 
         Autoritatea Aeronautică 
Militară Naţională echivalează 
următoarele documente de 
atestare a calificării, specializării 
şi specialităţii pentru personalul 
aeronautic, eliberate de  
Autoritatea Aeronautică Civilă. 
 
 

20. La articolul 25 din statut, 
partea introductivă  se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
„Art. 25. - Autoritatea 
Aeronautică Militară Naţională 
echivalează următoarele 
documente de atestare a 
calificării, specializării şi 
specialităţii pentru personalul 
aeronautic, eliberate de  
Autoritatea Aeronautică Civilă:” 
 
(Autor: Comisia) 

 

24. 

 
 
 
Art. 26.- Documentele de 
atestare a calificării, 

20. Art.26 se modifică şi va 
avea următorul cuprins : 
Art. 26 

        Documentele de atestare 
a calificărilor şi specializării 

21. Articolul 26 din statut se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins : 
 
„Art. 26. - Documentele de 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de 
bază 

(Legea nr. 35/1990) 
Text propunere legislativă 

Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amenda 
mentelor 
propuse 

specializării si specialităţii se 
acorda personalului 
aeronautic la absolvirea 
şcolilor militare, instituţiilor 
militare de învăţământ 
superior sau a cursurilor de 
specializare, după 
îndeplinirea condiţiilor de 
pregătire teoretica si 
practica stabilite de către 
Comandamentul aviaţiei 
militare. 

personalului aeronautic se 
acordă personalului aeronautic 
la absolvirea şcolilor militare şi 
instituţii militare de învăţământ 
superior sau a cursurilor de 
specializare, după îndeplinirea 
condiţiilor de pregătire teoretică 
şi practică stabilite de către 
Autoritatea Aeronautică Militară 
Naţională.

atestare a calificării şi 
specializării personalului 
aeronautic se acordă 
personalului aeronautic la 
absolvirea şcolilor militare şi 
instituţiilor militare de 
învăţământ superior sau a 
cursurilor de specializare, după 
îndeplinirea condiţiilor de 
pregătire teoretică şi practică 
stabilite de către Autoritatea 
Aeronautică Militară Naţională.” 
(Autor: Comisia) 

 
 
Substantive
le necesită 
articol 
definit. 

25. 

 
 
 
Art. 30. - Retragerea calităţii 
de personal aeronautic se 
poate face numai de către 
Comandantul Aviaţiei 
Militare, în următoarele 
situaţii:  
- inaptitudine psiho-fizică;  
- incompetenta profesională;  
- abateri grave de la 
reglementările aeronautice. 

21. Art.30 se modifică şi va 
avea următorul cuprins : 
Art. 30 
Retragerea calităţii de personal 
aeronautic se poate face numai 
de către şeful Autorităţii 
Aeronautică Militară Naţională, 
în următoarele situaţii: 
 

-  inaptitudine psiho-fizică; 
-  incompetenţă profesională; 
-  abateri grave de la 

reglementările aeronautice. 

22. Articolul 30 din statut se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins : 
 
„Art. 30. - Retragerea calităţii de 
personal aeronautic se poate 
face numai de către şeful 
Autorităţii Aeronautice Militare 
Naţionale, în următoarele 
situaţii: 

a) inaptitudine medicală şi 
psihologică; 

b) nemodificat 
c) nemodificat 

(Autor: Comisia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Folosirea 
terminolo 
giei 
medicale 
adecvate.  

26.  22. Art.31 se modifică şi va 23. Articolul 31din statut se  
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de 
bază 

(Legea nr. 35/1990) 
Text propunere legislativă 

Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amenda 
mentelor 
propuse 

 
 
Art. 31. - Confirmarea 
nivelului de pregătire de 
lupta si profesionala a 
personalului aeronautic care 
executa activităţi 
aeronautice militare se face 
prin acordarea titlului de 
specialist aeronautic de 
clasa, in următoarele 
specialităţi:  
a) pilot, pilot de încercare;  
b) navigator de bord;  
c) inginer (subinginer, 
tehnician) de bord;  
d) radiotelegrafist de bord;  
e) tragator aerian;  
f) operator (foto, radio, 
radiolocaţie, pentru 
aparatura de 
incercaretestare) de bord;  
g) paraşutist;  
h) inginer (subinginer, 
tehnician) de aviaţie;  
i) navigator de sol;  
j) transmisionist aeronautic;  
k) inginer (subinginer, 
tehnician) pentru protecţia 

avea următorul cuprins : 
Art. 31 
          Confirmarea nivelului de 
pregătire de luptă şi 
profesională a personalului 
aeronautic care execută 
activităţi aeronautice militare se 
face prin acordarea titlului de 
specialist aeronautic de clasă, în 
următoarele specialităţi: 
a) pilot;  
b) navigator de bord; 
c) inginer (subinginer), tehnician 
de bord; 
d) radiotelegrafist de bord; 
 e) trăgător aerian; 
 f) operator (foto, radio, 
radiolocaţie, pentru aparatura 
de încercare-testare) de bord; 
 g) paraşutist; 
h) inginer (subinginer, 
tehnician) de aviaţie; 
i) navigator de sol – controlor de 
trafic aerian ; 
j) specialist de comunicaţii 
aeronautice şi informatică; 
k) inginer (subinginer), 
tehnician pentru sisteme 
terestre de navigaţie aeriană; 

modifică şi va avea 
următorul cuprins : 
 
„Art. 31. - nemodificat 
 
 
 
 
 
a) pilot, pilot de încercare, 
cosmonaut;  
b) nemodificat 
c) nemodificat 
 
d) nemodificat  
e) nemodificat 
f) operator (foto, radio, 
radiolocaţie, hidrolocaţie, 
pentru aparatura de încercare-
testare) de bord; 
g) nemodificat 
h) nemodificat 
 
i) nemodificat 
 
j) nemodificat 
 
k) nemodificat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Specialităţi 
noi. 
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crt. 

Text act normativ de 
bază 

(Legea nr. 35/1990) 
Text propunere legislativă 

Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amenda 
mentelor 
propuse 

navigaţiei aeriene;  
l) meteorolog. 

l) meteorolog; 
m) personal de însoţire; 
n) radiolocatorist;  
o) operator radar;  
p) operator control spaţiu 
aerian; 
r)  luptător din forţele pentru 
operaţii speciale. 

l) nemodificat 
m) nemodificat 
n) nemodificat 
o) nemodificat 
p) nemodificat 
r)  forţe pentru operaţii 
speciale.” 
(Autor: Comisia) 

27. 

 
 
 
Art. 45. - Personalul 
aeronavigant, apt medical, 
se admite la zbor 
(paraşutare) până la vârsta 
maxima prevăzută pentru 
fiecare categorie, astfel:  
- personalul aeronavigant 
din aviaţia de vânătoare, 
vânătoare-bombardament, 
cercetare şi paraşutiştii - 50 
ani;  
- personalul aeronavigant 
din navigaţia de transport, 
şcoala şi elicoptere 52 ani.  
Fac excepţie generalii care 
sunt admişi la zbor sau la 
paraşutare până la vârsta de 
55 ani (peste vârsta de 50 

23. Art. 45 se modifică şi va 
avea următorul cuprins : 
Art.45 
      Personalul aeronavigant, apt 
medical, se admite la zbor 
(paraşutare) până la vârsta 
maximă  prevăzută pentru 
fiecare categorie astfel: 

- piloţi pe aeronave cu 
propulsie clasică  monoloc şi 
paraşutişti  - 52 ani; 
- piloţi pe aeronave cu reacţie 
monoloc - 50 ani; 

- personalul aeronavigant pe 
aeronave cu echipaj, până la 
vârsta de pensionare;   

- peste vârsta de 50 ani 
paraşutişti pot efectua salturi 
numai cu paraşute prevăzute cu  
deschidere automată. 
 

24. Articolul 45 din statut se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins : 
 
„Art.45. - Personalul 
aeronavigant, apt medical, se 
admite la zbor sau paraşutare 
până la vârsta maximă în grad 
prevăzută de lege. Peste 
vârsta limită de 55 de ani 
personalul aeronavigant, apt 
medical, este admis la zbor 
numai cu echipaj sau în 
dublă comandă, iar la 
paraşutări numai la salturi cu 
deschidere automată a 
paraşutei.” 
 
(Autor: Comisia) 

 
 
 
 
 
 
 
Se are în 
vedere 
faptul că 
militarii vor 
fii menţinuţi 
în activitate 
până la 
vârsta de 
60 de ani. 
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amenda 
mentelor 
propuse 

ani, numai la zborul de 
echipaj, iar la paraşutări, 
numai cu deschidere 
automata a paraşutei). 

28. 

 
 
Art. 50. - In cazul 
imposibilităţii desfăşurării 
activităţilor aeronautice 
specifice categoriei de 
personal aeronautic din care 
face parte, ca urmare a unui 
eveniment de aviaţie, a unei 
boli profesionale sau a unor 
afecţiuni cauzate de 
activităţile aeronautice 
desfăşurate, personalul 
aeronautic beneficiază de:  
a) toate drepturile prevăzute 
pentru categoria de personal 
aeronautic din care face 
parte, pe timpul recuperării 
capacităţii de muncă, până 
la stabilirea situaţiei medico-
militare, fără a se depăşi 
însă durata de 2 ani; 
b) o compensaţie la solda 
tarifară, astfel încât noile 
sale venituri băneşti să nu 

24. La art. 50 aliniatul 1  se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
Art. 50  
 

      În cazul imposibilităţii 
desfăşurării activităţilor 
aeronautice specifice categoriei 
de personal aeronautic  din care 
face parte, ca urmare a unui 
eveniment de aviaţie, a unei boli 
sau a unor afecţiuni apărute pe 
timpul activităţilor aeronautice 
desfăşurate, personalul 
aeronautic beneficiază de: 
 

25. La articolul 50 din statut, 
partea introductivă a 
alineatului (1) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
„Art. 50. - În cazul imposibilităţii 
desfăşurării activităţilor 
aeronautice specifice categoriei 
de personal aeronautic  din care 
face parte, ca urmare a unui 
eveniment de aviaţie, a unei boli 
sau a unor afecţiuni apărute pe 
timpul sau din cauza 
activităţilor profesionale 
desfăşurate, personalul 
aeronautic beneficiază de:” 
 
 
(Autor: Comisia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formulare 
mai 
cuprinzătoa
re.  
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amenda 
mentelor 
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se micşoreze, în cazul în 
care desfăşoară alte 
activităţi militare decât cele 
specifice categoriei de 
personal aeronautic din care 
face parte, până la 
pensionare.  
Prevederea de lit. b) se 
aplică pentru personalul 
aeronautic care are o 
vechime efectiva în serviciu 
de cel puţin 80% din 
vechimea minimă prevăzută 
de legislaţia în vigoare 
pentru pensionare. 

 
 
 
 

Preşedinte 
 
 

Costică  CANACHEU 
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