
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 
      Comisia pentru egalitatea de şanse                Bucureşti, 
                  pentru femei şi bărbaţi         Nr. 45/144/12.04.2006 
 
                             
 
 

     A V I Z 
 
 

 asupra proiectului de Lege  
        privind statutul soldaţilor şi  

       gradaţilor voluntari  
 
 

         In conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

 republicat, Comisia pentru egalitatea de şanse pentru  femei şi bărbaţi a fost 

 sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege privind privind 

 statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari (P.L.x.226/5 aprilie 2006), Camera 

 Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată. 

 

       Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

 comisia a dezbătut proiectul de Lege menţionat  mai sus, în şedinţa din  

 12.04.2006. 

 

        Membrii comisiei au examinat proiectul de lege, expunerea de motive, avizul 

 favorabil al CSAT precum şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 

 387/15.03.2006. 
      

        In urma dezbaterilor, membrii Comisiei  pentru egalitatea de şanse pentru 

 femei şi bărbaţi au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă, cu 

 amendamente, a  proiectului de Lege.  
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Amendamente admise 
 
Nr. 
Crt 

 
Text proiect de Lege 

 
Amendamente propuse  

 

 
Motivaţie(Observaţii) 

 
1 

  
La articolul 1, după alineatul (2) se 
introduce un nou alineat, alin.(3), 
cu următorul cuprins: 
 
(3) Soldaţii şi gradaţii voluntari, 
bărbaţi şi femei, sunt trataţi în mod 
egal, fără discriminare după 
criteriul de sex. 
 
Autori:  
Minodora Cliveti–deputată PSD 
Doina Dreţcanu–deputată PSD 
Cornelia Ardelean–deputată PC 
Gheorghe Firczak – deputat    
                                     Minorităţi 

 
 
 
 
 
Pentru integrarea principiului 
egalităţii de sanse şi de 
tratament între femei şi bărbaţi 
în practicile şi activităţile 
militare 

 
2 

  
La articolul 2, după alineatul (2) se 
introduce un nou alineat, alin.(3), 
cu următorul cuprins: 
 
(3) Pe durata contractului, soldaţii 
şi gradaţii voluntari, bărbaţi şi 
femei beneficiază de egalitate de 
şanse în pregătirea şi evoluţia 
carierei militare. 
 
Autori:  
Minodora Cliveti–deputată PSD 
Doina Dreţcanu–deputată PSD 
Cornelia Ardelean–deputată PC 
Gheorghe Firczak – deputat    
                                     Minorităţi 

 
 
 
 
 
Pentru a se asigura 
respectarea egalităţii de sanse 
pentru femei şi bărbaţi privind 
accesul la funcţii civile şi 
militare, drept constituţional 

 
3 

  
După articolul 2 se introduce un 
nou articol, art.21 cu următorul 
cuprins: 
 
Art.21- Pe durata contractului 
soldaţilor şi gradaţilor  voluntari, 
bărbaţi şi femei, sunt interzise 
abuzurile şi tratamentul inuman 
precum şi comportamentele 
definite drept hărţuire sau hărţuire 
sexuală, conform legii.  
 
Autori:  
Minodora Cliveti–deputată PSD 
Doina Dreţcanu–deputată PSD 
Cornelia Ardelean–deputată PC 
Gheorghe Firczak – deputat    
                                     Minorităţi 

 
 
 
 
 
Pentru resposabilizarea 
autorităţilor militare în aplicarea 
măsurilor de prevenire şi 
combatere a oricăror forme de 
abuz şi de tratament ce 
lezează demnitatea umană în 
domeniu militar 

 
4 

 
 
 
Art 3.   
 (2) Gradele militare se acordă în 
ordinea prevăzută la alin.(1), 
indiferent dacă gradaţii voluntari 

 
Alineatele (2)-(4) ale articolului 3 
se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
 
Art 3.   
(2) Gradele militare se acordă în 

 
 
 
 
 
 
- Există în prezent cadre 
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au deţinut, în calitate de rezervişti, 
grade superioare. 
 
(3) Dobândirea calităţii de soldat 
voluntar este condiţionată de 
acordul scris al celor în cauză, 
privind renunţarea la gradele 
dobândite anterior şi deţinute ca 
rezervist. 
 
(4) In perioada în care soldaţii şi 
gradaţii voluntari sunt în activitate, 
aceştia sunt incluşi în planurile de 
mobilizare. 

ordinea prevăzută la alin.(1). 
 
 
(3) Dobândirea calităţii de soldat 
voluntar de către rezerviştii care au 
deţinut grade superioare  se va 
face după evaluarea acestora. 
 
 
 
(4) Incadrarea rezerviştilor pe 
gradele prevăzute la alin.(1) se va 
face cu  acordul scris al celor în 
cauză, privind renunţarea la 
gradele dobândite anterior. 
 
Autori:  
Minodora Cliveti–deputată PSD 
Doina Dreţcanu–deputată PSD 
Cornelia Ardelean–deputată PC 
Gheorghe Firczak – deputat    
                                     Minorităţi 

militare pregătite care au făcut 
obiectul restructurărilor din 
MApN şi care pot reveni ca 
soldaţi şi gradaţi voluntară, fără 
a mai fi necesară pregătirea 
acestora. Considerăm că este 
oportună evaluarea acestora şi 
încadrarea pe gradele 
existente doar cu 
consimţământul scris al 
acestora. 
- Alin.(4) prevede altă teză 
decăt restul articolului si ca 
urmare textul acestuia a fost 
inclus la un nou articol, art.41  

 
 

5 

 
 
 
 
Art.4.- Soldaţii şi gradaţii voluntari nu 
pot pierde gradul obţinut decât în 
cazurile şi condiţiile prevăzute de 
lege. 

 
Articolul 4 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
Art.4.- Soldaţii şi gradaţii voluntari 
pot pierde gradul obţinut, în cazurile 
şi condiţiile prevăzute de lege. 
 
Autori:  
Minodora Cliveti–deputată PSD 
Doina Dreţcanu–deputată PSD 
Cornelia Ardelean–deputată PC 
Gheorghe Firczak – deputat    
                                     Minorităţi 

 
 
 
 
Pentru claritate 

 
6 

 
 

 
După articolul 4 se introduce un 
nou articol, art.41 cu următorul 
cuprins: 
 
Art.41.- In perioada în care soldaţii 
şi gradaţii voluntari sunt în 
activitate, aceştia sunt incluşi în 
planurile de mobilizare. 
 
Autori:  
Minodora Cliveti–deputată PSD 
Doina Dreţcanu–deputată PSD 
Cornelia Ardelean–deputată PC 
Gheorghe Firczak – deputat    
                                     Minorităţi 

 
  
 
 
 
Preluat textul de la art.4 
alin.(4), care prevede altă teză 
decăt restul articolului 

 
7 

 
 
 
 
 
Art. 7 
(2) Nu constituie infracţiune 
îndeplinirea oricărui act ordonat de 
comandant sau altă autoritate 
legitimă, dacă ordinul este dat în 
forma prevăzută de lege şi nu este, 
în mod vădit, ilegal. 

 
Alineatul (2) al articolului 7 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
Art. 7 
(2) Constituie infracţiune 
îndeplinirea oricărui act ordonat de 
comandant sau altă autoritate 
legitimă, dacă ordinul nu este dat în 
forma prevăzută de lege şi dacă 
acesta este, în mod vădit, ilegal.  

 
 
 
 
 
 
Pentru evitarea înţelegerii 
eronate a acestei prevederi şi 
evitarea interpretărilor   
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Autori:  
Minodora Cliveti–deputată PSD 
Doina Dreţcanu–deputată PSD 
Cornelia Ardelean–deputată PC 
Gheorghe Firczak – deputat    
                                     Minorităţi 

 
8 

 
 
 
 
Art.8.-(1) 
c) asistenţa medicală şi  
medicamente, gratuite, în condiţiile 
plăţii contribuţiei la fondul naţional 
unic de asigurări sociale de 
sănătate;   

 
Litera c) a alineatului (1) al 
articolului 8 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
Art.8.-(1) 
c) asistenţa medicală şi 
medicamente, gratuite, în condiţiile 
legii; 
 
Autori:  
Minodora Cliveti–deputată PSD 
Doina Dreţcanu–deputată PSD 
Cornelia Ardelean–deputată PC 
Gheorghe Firczak – deputat    
                                     Minorităţi 

 
 
 
 
 
 
Există şi alte condiţii care 
reglementează aceste aspecte 

 
9 

  
După articolul 8 se introduce un 
nou articol, art.81 cu următorul 
cuprins: 
 
Art.81 - (1) Soldaţilor şi gradaţilor 
voluntari li se vor asigura condiţii 
şi dotări igienico-sanitare 
adecvate. 
(2) Aplicarea prevederilor alin.(1) 
va avea în vedere, pentru soldaţii 
şi gradaţii voluntari, femei, nevoile 
şi specificităţile fiziologice ale 
acestora.  
 
Autori:  
Minodora Cliveti–deputată PSD 
Doina Dreţcanu–deputată PSD 
Cornelia Ardelean–deputată PC 
Gheorghe Firczak – deputat    
                                     Minorităţi 

 
 
 
 
 
-Pentru asigurarea unor 
condiţii normale pentru o 
armată modernă 
-Deschiderea domeniului 
militar pentru femei generează 
consecinţe care necesită 
adoptarea unor măsuri 
administrative speciale 

 
10 

 
 
 
 
Art.10. 
(6) Prevederile alin.(4) nu se aplică în 
cazul în care soldaţilor şi gradaţilor 
voluntari li se rezilizează contractul 
din motive neimputabile acestora. 

 
Alineatul (6) al articolului 10 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
Art.10 
(6) Prevederile alin.(4) nu se aplică în 
cazul: 
a) soldaţilor şi gradaţilor voluntari 
cărora li se rezilizează contractul din 
motive neimputabile acestora; 
b) soldaţilor şi gradaţilor voluntari, 
femei şi bărbaţi aflaţi în incapacitate 
temporară de muncă, din motive de 
boală; 
c) soldaţilor şi gradaţilor voluntari, 
femei, aflate în perioada de 
graviditate, de concediu prenatal şi  
concediu postnatal, acordate în 
condiţiile legii.  
 

 
 
 
 
 
 
Pentru asigurarea egalităţii de 
şanse pentru femei şi bărbaţi 
în procesul de perfecţionare 
profesională, pentru protecţia 
maternităţii precum şi pentru 
prevenirea eventualelor 
abuzuri în ceea ce priveşte 
restituirea cheltuielilor aferente 
perfecţionării. 
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Autori:  
Minodora Cliveti–deputată PSD 
Doina Dreţcanu–deputată PSD 
Cornelia Ardelean–deputată PC 
Gheorghe Firczak – deputat    
                                     Minorităţi 

 
11 

 
 
 
 
 
Art.11.-(1) Soldaţii şi gradaţii 
voluntari reprezintă principala 
sursă pentru formarea 
subofiţerilor, în condiţiile 
prevăzute de lege. 

 
Alineatul (1) al articolului 11 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
Art.11.-(1) Subofiţerii sunt formaţi, 
în condiţiile prevăzute de lege, în 
principal, din rândul soldaţilor şi 
gradaţilor voluntari.  
 
Autori:  
Minodora Cliveti–deputată PSD 
Doina Dreţcanu–deputată PSD 
Cornelia Ardelean–deputată PC 
Gheorghe Firczak – deputat    
                                     Minorităţi 

 
 
 
 
 
Reformulare mai adecvată 

 
12 

 
 
 
 
 
Art.15 
(2) Soldaţii şi gradaţii voluntari au 
dreptul la concediu şi indemnizaţie 
pentru creşterea sau îngrijirea 
copilului, pe durata contractului aflat 
în derulare, în condiţiile stabilite prin 
ordin al ministrului apărării naţionale, 
pe baza dispoziţiilor legale 
prevăzute în sistemul public de 
pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale. 

 
Alineatul (2) al articolului 15 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
Art.15 
(2) Soldaţii şi gradaţii voluntari au 
dreptul la concediu şi indemnizaţie 
pentru creşterea sau îngrijirea 
copilului, pe durata contractului aflat 
în derulare, în condiţiile stabilite prin 
ordin al ministrului apărării naţionale, 
cu respectarea dispoziţiilor legale. 
 
Autori:  
Minodora Cliveti–deputată PSD 
Doina Dreţcanu–deputată PSD 
Cornelia Ardelean–deputată PC 
Gheorghe Firczak – deputat    
                                     Minorităţi 

 
 
 
 
 
 
Pentru asigurarea egalităţii de 
tratament privind aceste 
drepturi 

 
13 

 
 
 
 
Art.72.- In termen de 60 de zile de la 
publicarea prezentei legi, Ministerul 
Apărării Naţionale va prezenta 
propuneri autorităţilor abilitate în 
vederea adoptării actelor  
normative pentru aplicarea şi 
executarea acesteia. 

 
Articolul 72 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
Art.72.- In termen de 90 de zile de la 
publicarea prezentei legi, Guvernul, 
Ministerul Apărării Naţionale precum 
şi instituţiile cu atribuţii în 
domeniul apărării şi securităţii 
naţionale vor elabora şi adopta 
actele  normative pentru aplicarea şi 
executarea acesteia. 
 
Autori:  
Minodora Cliveti–deputată PSD 
Doina Dreţcanu–deputată PSD 
Cornelia Ardelean–deputată PC 
Gheorghe Firczak – deputat    
                                     Minorităţi 
 
 

 
 
 
 
Pentru asigurarea condiţiilor de 
aplicare a prevederilor legii 
odată cu intrarea acesteia în 
vigoare 
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14 

 
 
 
 
Art.73.- Prezenta lege intră în 
vigoare la 60 de zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial. 

 
Articolul 73 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
Art.73.- Prezenta lege intră în 
vigoare la 90 de zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial. 
 
Autori:  
Minodora Cliveti–deputată PSD 
Doina Dreţcanu–deputată PSD 
Cornelia Ardelean–deputată PC 
Gheorghe Firczak – deputat    
                                     Minorităţi 
 

 
 
 
 
Pentru asigurarea condiţiilor de 
aplicare a prevederilor legii 
odată cu intrarea acesteia în 
vigoare 

 
 
 
 
 
               PREŞEDINTĂ,                                        

                          
 Minodora  CLIVETI                                  
 

 
 
 
 
 

      SECRETAR, 
                                                                                    
          Dan Horaţiu BUZATU               
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Expert parlamentar,  
           Lucia – Cornelia  LEPADATU 
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