LEGE Nr. 384 din 10 octombrie 2006
privind statutul solda ilor i grada ilor voluntari
EMITENT:
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 868 din 24 octombrie 2006
Parlamentul României adopt prezenta lege.
CAP. 1 - Dispozi ii generale
ART. 1
(1) Solda ii i grada ii voluntari constituie un corp distinct de personal militar, recrutat pe baz de voluntariat
i situat la baza ierarhiei militare.
(2) Solda ii i grada ii voluntari sunt angaja i pe baza unui contract în func ii prev zute în acest scop în statele
de organizare a unit ilor militare, pe o perioad determinat , în func ie de nivelul de preg tire, starea de
s n tate i aptitudinile acestora pentru îndeplinirea îndatoririlor militare.
ART. 2
(1) Solda ii i grada ii voluntari sunt selec iona i, pentru încheierea primului contract în aceast calitate, din
rândul cet enilor români, b rba i i femei, cu domiciliul în ar .
(2) Limitele de vârst , modul de selec ionare, instruire, specialit ile militare i func iile în care ace tia vor fi
angaja i, precum i modul de inere a eviden ei acestora se stabilesc prin ordin al ministrului ap r rii.
ART. 3
(1) Gradele militare ale solda ilor i grada ilor voluntari, în ordinea lor ierarhic , sunt: soldat, frunta , caporal.
(2) Gradele militare se acord în ordinea prev zut la alin. (1), indiferent dac grada ii voluntari au de inut, în
calitate de rezervi ti, grade superioare.
(3) Dobândirea calit ii de soldat voluntar este condi ionat de acordul scris al celor în cauz privind
renun area la gradele dobândite anterior i de inute ca rezervist.
(4) În perioada în care solda ii i grada ii voluntari sunt în activitate, ace tia sunt inclu i în planurile de
mobilizare.
ART. 4
Solda ii i grada ii voluntari nu pot pierde gradul ob inut decât în cazurile i condi iile prev zute de lege.
CAP. 2 - Îndatoririle i drepturile solda ilor i grada ilor voluntari
SEC IUNEA 1
Îndatoririle solda ilor i grada ilor voluntari
ART. 5
Solda ii i grada ii voluntari au urm toarele îndatoriri principale:
a) s fie devota i poporului român, statului român i institu iei unde î i desf oar activitatea;
b) s îndeplineasc cu loialitate i profesionalism misiunile primite, atât pe teritoriul statului român, cât i în
afara acestuia, dac este nevoie, chiar cu pre ul vie ii;
c) s respecte i s apere valorile democra iei constitu ionale;
d) s respecte jur mântul militar, prevederile regulamentelor militare i s execute întocmai i la timp
ordinele comandan ilor i efilor. Solda ilor i grada ilor voluntari nu li se poate ordona i le este interzis, în
orice situa ie, s execute acte contrare legii, obiceiurilor r zboiului i conven iilor interna ionale la care
România este parte. Neexecutarea ordinelor în aceste condi ii nu atrage r spunderea juridic a solda ilor i
grada ilor voluntari;
e) s participe necondi ionat la misiuni interna ionale, în func ie de cerin ele Ministerului Ap r rii;
f) s pre uiasc onoarea i tradi iile de lupt ale Armatei României, ale armei i unit ii din care fac parte,
precum i demnitatea gradului i a uniformei militare pe care le poart ;

g) s - i perfec ioneze preg tirea profesional , s se instruiasc temeinic, s preg teasc subordona ii i s
apere drepturile acestora;
h) s ac ioneze pentru între inerea regulamentar i men inerea în stare de operativitate a tehnicii i a
armamentului i pentru folosirea i administrarea eficient a bunurilor din dotare;
i) s p streze cu stricte e secretul de stat i de serviciu, precum i caracterul confiden ial al activit ilor i
informa iilor pe care le de in.
ART. 6
Pentru a fi asigura i i a beneficia de presta ii în sistemul public de pensii i alte drepturi de asigur ri sociale,
în sistemul asigur rilor sociale de s n tate i în sistemul asigur rilor pentru omaj, solda ilor i grada ilor
voluntari li se re in i li se vireaz contribu iile sociale în cuantumurile i în condi iile prev zute de legisla ia
privind aceste sisteme de asigur ri.
ART. 7
(1) Solda ii i grada ii voluntari r spund penal, contraven ional, material i disciplinar, dup caz, în acelea i
condi ii prev zute de lege pentru cadrele militare în activitate.
(2) Nu constituie infrac iune îndeplinirea oric rui act ordonat de comandant sau alt autoritate legitim , dac
ordinul este dat în forma prev zut de lege i nu este, în mod v dit, ilegal.
(3) Despre neexecutarea ordinului v dit ilegal sau a celui contrar legii, obiceiurilor r zboiului i conven iilor
interna ionale la care România este parte, solda ii i grada ii voluntari au obliga ia s informeze, potrivit
regulamentelor militare, eful imediat superior celui care a dat ordinul.
SEC IUNEA a 2-a
Drepturile solda ilor i grada ilor voluntari
ART. 8
(1) Solda ii i grada ii voluntari au dreptul la:
a) sold lunar , ale c rei elemente componente i cuantumuri se stabilesc potrivit legii, precum i alte drepturi
b ne ti în conformitate cu reglement rile în vigoare;
b) echipament i hran gratuite, în condi iile legii;
c) asisten medical i medicamente gratuite, în condi iile pl ii contribu iei la Fondul na ional unic de
asigur ri sociale de s n tate;
d) documente militare de transport gratuit pentru efectuarea concediului de odihn sau în cazul mut rii dintro garnizoan în alta, în condi iile prev zute de reglement rile în vigoare pentru subofi eri.
(2) Solda ii i grada ii voluntari pot beneficia, în condi iile stabilite prin ordin al ministrului ap r rii, de:
a) compensa ie lunar pentru chirie, în cuantum de pân la 50% din solda lunar ;
b) locuin de interven ie, cu scutire de la plata chiriei;
c) produse de informare public intern , în mod gratuit.
(3) Solda ilor i grada ilor voluntari li se vor asigura condi ii i dot ri igienico-sanitare adecvate.
ART. 9
Solda ii i grada ii voluntari au dreptul s urmeze, în condi iile legii, orice form de perfec ionare a preg tirii
apar inând înv mântului militar sau civil.
ART. 10
(1) Solda ii i grada ii voluntari pot fi trimi i la studii în ar i în str in tate, conform ordinului ministrului
ap r rii.
(2) Selec ionarea solda ilor i grada ilor voluntari, în vederea trimiterii la studii în ar i în str in tate, se face
pe baz de concurs.
(3) Solda ii i grada ii voluntari care sunt trimi i s urmeze forme de preg tire cu o durat mai mare de 90 de
zile sunt obliga i s se angajeze în scris c vor lucra în armat cel pu in 2 ani de la absolvirea acestora.
(4) În cazul nerespect rii angajamentului prev zut la alin. (3), solda ii i grada ii voluntari sunt obliga i s
restituie Ministerului Ap r rii contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru perfec ionare, calculat în condi iile
legii aplicabile cadrelor militare în activitate.
(5) Prevederile alin. (4) se aplic i în cazul în care solda ii i grada ii voluntari care au urmat o form de
perfec ionare în condi iile alin. (1) nu au absolvit-o din vina lor.

(6) Prevederile alin. (4) nu se aplic în cazul în care solda ilor i grada ilor voluntari li se reziliaz contractul
din motive neimputabile acestora ori înceteaz din motive de boal sau incapacitate temporar de munc ,
precum i ca urmare a acord rii concediului pentru sarcin i l uzie i a concediului pentru cre terea sau
îngrijirea copilului, acordate în condi iile legii.
(7) Solda ilor i grada ilor voluntari, care au absolvit forme de preg tire în str in tate, li se echivaleaz , în
condi iile legii, diplomele dobândite.
ART. 11
(1) Solda ii i grada ii voluntari reprezint principala resurs pentru formarea subofi erilor, în condi iile
prev zute de lege.
(2) Solda ii i grada ii voluntari, indiferent de gradul pe care îl au, pot fi selec iona i pentru a urma cursul de
baz pentru formarea deprinderilor de comand .
(3) Limitele de vârst a solda ilor i grada ilor voluntari prev zu i la alin. (2) se stabilesc prin ordin al
ministrului ap r rii.
ART. 12
(1) Solda ii i grada ii voluntari au dreptul, în timp de pace, la un concediu de odihn anual de 32 de zile
calendaristice, cei cu o vechime în serviciu i în munc de pân la 10 ani, i de 38 de zile calendaristice, cei cu o
vechime în serviciu i în munc mai mare de 10 ani.
(2) Solda ilor i grada ilor voluntari c rora le expir contractul în cursul anului, precum i celor nou-angaja i
li se stabile te durata concediului de odihn pe anul respectiv propor ional cu perioada lucrat pân la data
expir rii contractului, respectiv pân la sfâr itul anului calendaristic pentru cei nou-angaja i, i în raport cu
vechimea în serviciu i în munc .
(3) Vechimea în serviciu i în munc , luat în considerare pentru determinarea duratei concediului de odihn ,
este cea pe care o împline te cel în cauz în cursul anului calendaristic în care i se acord concediul.
ART. 13
Solda ii i grada ii voluntari beneficiaz de concediu de studii i de concediu de odihn suplimentar pentru
activit i în locuri de munc cu condi ii deosebite - v t m toare, grele sau periculoase, în acelea i condi ii ca i
cadrele militare în activitate.
ART. 14
(1) Regulile privind acordarea concediului de odihn sunt cele care se aplic , potrivit legii, cadrelor militare
în activitate.
(2) Compensarea în bani a concediului de odihn neefectuat este permis numai în cazul încet rii raportului
de serviciu.
ART. 15
(1) Solda ii i grada ii voluntari beneficiaz de concedii medicale pl tite, în condi iile stabilite de lege.
(2) Solda ii i grada ii voluntari au dreptul la concediu i indemniza ie pentru cre terea sau îngrijirea
copilului, pe durata contractului aflat în derulare, în condi iile stabilite prin ordin al ministrului ap r rii, pe baza
dispozi iilor legale prev zute în sistemul public de pensii i alte drepturi de asigur ri sociale.
(3) Femeile, solda i i grada i voluntari, care sunt gravide, l uze sau al pteaz beneficiaz de drepturile
prev zute de lege.
ART. 16
(1) Pentru rezolvarea unor probleme personale sau familiale deosebite, solda ilor i grada ilor voluntari li se
pot acorda învoiri i permisii.
(2) Durata învoirilor i permisiilor, precum i comandan ii care au dreptul s le aprobe se stabilesc prin
regulamente militare.
ART. 17
(1) La declararea mobiliz rii sau a st rii de r zboi, precum i în alte situa ii deosebite, stabilite de ministrul
ap r rii, concediile de odihn , concediile de odihn suplimentare, concediile de studii, învoirile i permisiile se
întrerup, solda ii i grada ii voluntari fiind obliga i s se prezinte imediat la unit ile militare de care apar in.
(2) Solda ii i grada ii voluntari, b rba i, afla i în concediu pentru cre terea sau îngrijirea copilului se prezint
la unit ile militare de care apar in în situa iile prev zute la alin. (1).
(3) Pe durata mobiliz rii, a st rii de r zboi sau a situa iilor deosebite prev zute la alin. (1), solda ilor i
grada ilor voluntari li se pot acorda permisii i concedii potrivit ordinului ministrului ap r rii.

ART. 18
(1) Vechimea în serviciu în calitate de soldat sau gradat voluntar este considerat stagiu de cotizare i se ia în
calcul la stabilirea pensiei i a altor drepturi de asigur ri sociale, potrivit legisla iei privind sistemul public de
pensii i alte drepturi de asigur ri sociale.
(2) Solda ii i grada ii voluntari beneficiaz de încadrarea în condi ii deosebite, speciale i alte condi ii a
activit ii pe care o desf oar sau a locului de munc unde lucreaz , conform legisla iei aplicabile cadrelor
militare în activitate.
(3) Pentru aplicarea prevederilor alin. (2), Ministerul Ap r rii încheie un protocol cu Ministerul Muncii,
Solidarit ii Sociale i Familiei.
ART. 19
(1) Solda ii i grada ii voluntari care au fost trecu i în rezerv sau sco i din eviden ele militare în baza
prevederilor art. 45 alin. (1) lit. a) - e), g), h) i m) beneficiaz de indemniza ie de omaj, în condi iile prev zute
de legisla ia în vigoare.
(2) Solda ii i grada ii voluntari trecu i în rezerv sau sco i din eviden ele militare în baza prevederilor art. 45
alin. (1) lit. c) i d) sunt trimi i la medicii exper i ai asigur rilor sociale de la cabinetul de expertiz medical i
recuperare a capacit ii de munc , ce decid încadrarea sau neîncadrarea într-un grad de invaliditate.
(3) Solda ii i grada ii voluntari încadra i într-un grad de invaliditate, potrivit prevederilor legale, beneficiaz
de pensie de invaliditate i de celelalte drepturi prev zute în legisla ia privind sistemul public de pensii i alte
drepturi de asigur ri sociale.
ART. 20
(1) Solda ii i grada ii voluntari sau urma ii acestora, dup caz, beneficiaz de desp gubiri pentru cazurile de
invaliditate sau de deces produse ca urmare a unor ac iuni militare, accidente, catastrofe sau alte asemenea
evenimente intervenite din cauza îndeplinirii îndatoririlor militare, în condi iile stabilite de lege pentru cadrele
militare în activitate. Desp gubirile se suport din bugetul Ministerului Ap r rii.
(2) Cuantumul desp gubirilor prev zute la alin. (1) se stabile te prin hot râre a Guvernului.
ART. 21
Solda ii i grada ii voluntari care particip la îndeplinirea unor misiuni în afara teritoriului statului român
beneficiaz de asigur ri de via
i de s n tate, potrivit reglement rilor în vigoare i ordinului ministrului
ap r rii.
ART. 22
Solda ii i grada ii voluntari care au fost trecu i în rezerv sau sco i din eviden ele militare, cu excep ia celor
ale c ror contracte se reziliaz în urma demisiei sau pentru motive imputabile acestora, beneficiaz de m suri de
reconversie profesional , în condi iile stabilite pentru cadrele militare în activitate.
ART. 23
(1) Angajatorii care încadreaz în munc pe durat nedeterminat solda i sau grada i voluntari disponibiliza i,
din rândul celor prev zu i la art. 22, primesc lunar, pe o perioad de 12 luni, pentru fiecare persoan angajat
din aceast categorie, o sum egal cu un salariu de baz minim brut pe ar în vigoare i contribu ia la bugetul
asigur rilor de omaj datorat de angajator, aferent acestuia, cu obliga ia men inerii raporturilor de munc sau
de serviciu cel pu in 3 ani.
(2) Drepturile prev zute la alin. (1) se suport din bugetul asigur rilor pentru omaj.
(3) Angajatorii care înceteaz raporturile de munc sau de serviciu ale persoanelor prev zute la alin. (1),
anterior termenului de 3 ani, sunt obliga i s restituie, în totalitate, agen iilor pentru ocuparea for ei de munc
jude ene, respectiv a municipiului Bucure ti, sumele încasate pentru fiecare persoan plus dobânda de referin
a B ncii Na ionale a României, în vigoare la data încet rii raporturilor de munc sau de serviciu, dac încetarea
acestora a avut loc din urm toarele motive:
a) încetarea raportului de munc în temeiul art. 55 lit. b), art. 56 lit. c), e) i f) i art. 65 din Legea nr. 53/2003
- Codul muncii, cu modific rile i complet rile ulterioare;
b) încetarea raportului de serviciu în temeiul art. 84 lit. b), art. 84^1 alin. (1) lit. e) i art. 84^2 alin. (1) lit. c)
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul func ionarilor publici, republicat , cu modific rile i complet rile
ulterioare.
(4) Angajatorii care beneficiaz de prevederile alin. (1) i (2) nu pot beneficia, pentru persoanele încadrate în
munc în condi iile alin. (1), i de subven iile prev zute de legisla ia privind sistemul asigur rilor pentru omaj.

(5) Drepturile prev zute la alin. (1) nu se acord pe perioadele în care raporturile de munc sau de serviciu
sunt suspendate.
ART. 24
Solda ii sau grada ii voluntari i familiile acestora pot folosi, în condi iile stabilite prin ordin al ministrului
ap r rii pentru cadrele militare, facilit ile de recuperare, c minele militare de garnizoan i de unitate i
amenaj rile sportive i recreative aflate în proprietatea sau administrarea Ministerului Ap r rii.
ART. 25
Solda ilor i grada ilor voluntari le este interzis sau restrâns exercitarea unor drepturi i libert i, în
condi iile stabilite de lege pentru cadrele militare în activitate.
SEC IUNEA a 3-a
Recompensele i sanc iunile solda ilor i grada ilor voluntari
ART. 26
(1) Pentru servicii excep ionale aduse statului i poporului român, pentru acte de eroism s vâr ite pe timpul
îndeplinirii îndatoririlor militare ori pentru merite deosebite în activitate, solda ilor i grada ilor voluntari le pot
fi conferite, în condi iile legii, decora ii.
(2) Solda ii i grada ii voluntari pot primi decora ii i de la autorit ile publice ale altor state partenere sau
organiza ii sub egida c rora particip la misiuni interna ionale la care România ia parte, conform tratatelor
încheiate.
ART. 27
Pentru îndeplinirea exemplar a atribu iilor de serviciu, solda ilor i grada ilor voluntari li se pot acorda
recompense morale i materiale, stabilite prin ordin al ministrului ap r rii.
ART. 28
Pentru abateri de la disciplina militar , neîndeplinirea îndatoririlor, înc lcarea normelor de conduit militar ,
a regulilor de convie uire social , solda ilor i grada ilor voluntari li se pot aplica urm toarele sanc iuni
disciplinare:
a) avertisment;
b) mustrare scris ;
c) diminuarea soldei lunare cu 5% pân la 20%, pe o perioad de la o lun la 3 luni;
d) amânarea promov rii în grad, pe o perioad de la unu la 2 ani;
e) desfacerea disciplinar a contractului.
ART. 29
(1) Decizia privind aplicarea sanc iunilor disciplinare se ia în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de
la luarea la cuno tin despre comiterea abaterilor.
(2) Sanc iunile disciplinare se execut în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la comunicarea
deciziei prev zute la alin. (1).
(3) Abaterile disciplinare se sanc ioneaz numai dac s-a luat la cuno tin despre acestea în termen de 6 luni
de la s vâr ire.
ART. 30
(1) Sub sanc iunea nulit ii absolute, nicio m sur dintre cele prev zute la art. 28, cu excep ia
avertismentului, nu poate fi dispus mai înainte de efectuarea cercet rii prealabile de c tre comisii, a c ror
organizare i func ionare se stabilesc prin ordin al ministrului ap r rii.
(2) Abaterile de la disciplina militar pentru care solda ii i grada ii voluntari pot fi sanc iona i disciplinar
sunt stabilite prin ordin al ministrului ap r rii.
CAP. 3 - Selec ionarea, formarea i admiterea în corpul solda ilor i grada ilor voluntari
ART. 31
(1) Cet enii români, b rba i i femei, care au fost selec iona i, pe baza cererii lor, s devin solda i voluntari,
în func ie de aptitudini, pot urma un program de instruire structurat pe dou module:
a) modulul instruirii individuale;

b) modulul perfec ion rii instruirii de specialitate.
(2) Cet enii români care, pân la data intr rii în vigoare a prezentei legi, au îndeplinit serviciul militar ca
militari în termen sau militari cu termen redus, au o vechime în activitate de cel pu in un an în gradul de soldat
sau gradat voluntar ori soldat i gradat rezervist voluntar, au fost elevi sau studen i, cel pu in un an, în institu iile
de înv mânt din sistemul de ap rare i securitate na ional , cu excep ia elevilor liceelor i colegiilor militare,
precum i cei care de in, în calitate de rezervi ti, grade superioare celor prev zu i la art. 3 alin. (1) i au fost
selec iona i, pe baza cererii lor, pentru încadrarea ca solda i i grada i voluntari urmeaz în cadrul programului
de instruire numai modulul perfec ion rii instruirii de specialitate.
(3) De prevederile alin. (2) beneficiaz i militarii în termen i militarii cu termen redus, încorpora i în seriile
februarie i iunie 2006.
(4) Planificarea, organizarea, desf urarea, precum i durata preg tirii militarilor voluntari prev zu i la alin.
(1) se stabilesc prin ordin al ministrului ap r rii.
(5) În perioada programului de instruire prev zut la alin. (1) lit. a), cet enii români au calitatea de soldat
voluntar i beneficiaz gratuit de hran , echipament i materiale de între inere. În aceast perioad beneficiaz
de o indemniza ie lunar egal cu 50% din solda de func ie i solda de grad a unui soldat voluntar.
(6) La încheierea modulului de instruire prev zut la alin. (1) lit. a), solda ii voluntari depun jur mântul militar
prev zut de lege.
ART. 32
(1) Cet enii români care urmeaz s devin solda i voluntari în condi iile prev zute la art. 31, în func ie de
aptitudini, pot semna angajamente sau contracte cu Ministerul Ap r rii, dup cum urmeaz :
a) la selec ionare, un angajament pentru efectuarea modulului instruirii individuale, cu excep ia celor
prev zu i la art. 31 alin. (2) i (3);
b) la începerea modulului perfec ion rii instruirii de specialitate, un contract pentru efectuarea acestuia;
c) dup încheierea modulelor prev zute la art. 31 alin. (1) lit. a) i b), un prim contract, cu durata de 4 ani.
(2) Forma i con inutul-tip ale angajamentului i contractelor prev zute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al
ministrului ap r rii.
(3) În cazul întreruperii înainte de termen a angajamentului i contractelor prev zute la alin. (1), solda ii i
grada ii voluntari sunt obliga i s restituie Ministerului Ap r rii contravaloarea cheltuielilor efectuate pe timpul
programului de instruire, calculat în condi iile legii aplicabile cadrelor militare în activitate.
(4) Prevederile alin. (3) se aplic în cazul în care solda ii sau grada ii voluntari întrerup angajamentul sau
contractele din vina lor.
(5) Prevederile alin. (3) nu se aplic în cazul în care solda ilor sau grada ilor voluntari li se întrerupe
angajamentul sau contractele din motive neimputabile lor.
ART. 33
(1) Cet enii români prev zu i la art. 31 care, pe parcursul programului de instruire, renun la cariera de
soldat sau gradat voluntar i p r sesc institu ia militar suport contravaloarea cheltuielilor aferente perioadei
de preg tire.
(2) Metodologia de determinare a cheltuielilor prev zute la alin. (1) se stabile te prin ordin al ministrului
ap r rii.
ART. 34
La începerea modulului perfec ion rii instruirii de specialitate, cet enii români prev zu i la art. 31 alin. (1) (3), declara i promova i, sunt numi i în func ii corespunz toare de solda i voluntari.
CAP. 4 - Cariera i trecerea în rezerv a solda ilor i grada ilor voluntari
ART. 35
(1) La expirarea primului contract de 4 ani, solda ii i grada ii voluntari prev zu i la art. 34 pot încheia,
succesiv, noi contracte, cu durata de la 2 la 3 ani fiecare.
(2) Limita maxim de vârst pân la care solda ii sau grada ii voluntari pot fi men inu i în activitate se
stabile te prin ordin al ministrului ap r rii, dar nu poate dep i 40 de ani.
ART. 36

În vederea încheierii contractelor prev zute la art. 32 i 35, ministrul ap r rii deleag competen a
comandan ilor i efilor unit ilor militare angajatoare.
ART. 37
(1) Contractul poate fi modificat numai cu acordul p r ilor, cu excep iile prev zute de prezenta lege.
(2) Modificarea contractului poate consta în modificarea duratei acestuia, locului i felului muncii, condi iilor
de munc , soldei lunare, timpului de munc i de odihn .
ART. 38
Forma i con inutul-tip ale contractului încheiat dup expirarea primului contract de 4 ani sunt stabilite prin
ordin al ministrului ap r rii.
ART. 39
(1) Deta area solda ilor i grada ilor voluntari se face în condi iile aprobate prin ordin al ministrului ap r rii.
(2) Durata deta rii este de maximum 6 luni într-un an calendaristic i se poate prelungi, cu acordul scris al
structurilor implicate, cu înc 6 luni.
(3) Solda ii i grada ii voluntari trimi i în misiune permanent în str in tate încheie noi contracte la numirea
în func ie pentru o perioad egal cu durata mandatului la post.
(4) Contractul prev zut la alin. (3) este semnat, în calitate de delegat al Ministerului Ap r rii, de eful unei
direc ii din Statul Major General, care se stabile te prin ordin al ministrului ap r rii.
(5) Cu 6 luni înainte de încheierea misiunii permanente în str in tate, solda ii i grada ii voluntari î i exprim ,
prin raport, op iunea de a relua activitatea în unit i ale Ministerului Ap r rii.
(6) Ocuparea unui post în alt unitate militar de c tre solda ii i grada ii voluntari prev zu i la alin. (5) se
face în condi iile prev zute la art. 35 alin. (1).
ART. 40
(1) Solda ii i grada ii voluntari pot fi muta i, în interesul serviciului, dintr-o unitate militar în alta, în
acelea i condi ii ca i subofi erii în activitate.
(2) Cuantumul indemniza iei la care are dreptul soldatul sau gradatul voluntar mutat în interesul serviciului
este cel prev zut de lege pentru subofi erii în activitate.
(3) Solda ii i grada ii voluntari pot fi muta i i la cerere, dac au cel pu in un an vechime în func ia pe care
sunt încadra i.
ART. 41
(1) Promovarea în grad a solda ilor i frunta ilor voluntari care îndeplinesc toate condi iile stabilite prin ordin
al ministrului ap r rii se face prin ordinul comandan ilor care au competen e în acest sens.
(2) Criteriile generale de promovare sunt:
a) performan ele dovedite pe timpul îndeplinirii atribu iilor func ionale, rezultate din documentele de
apreciere;
b) stagiul minim în grad;
c) nivelul de preg tire.
(3) În timp de pace, stagiul minim în grad pentru înaintarea în gradul urm tor a solda ilor i grada ilor
voluntari în activitate se stabile te astfel:
a) soldat: un an;
b) frunta : 2 ani.
ART. 42
Numirea solda ilor i grada ilor voluntari în func ii superioare se poate face numai în situa ia în care ace tia
îndeplinesc condi iile pentru a fi promova i în grad, odat cu numirea în func ii.
ART. 43
(1) Aprecierea de serviciu a solda ilor i grada ilor voluntari se efectueaz anual, în conformitate cu
prevederile ordinului ministrului ap r rii, care include i criteriile de evaluare.
(2) Aprecierea de serviciu constituie documentul de baz pentru selec ia, promovarea în grad i evolu ia în
carier a solda ilor i grada ilor voluntari.
ART. 44
Trecerea solda ilor i grada ilor voluntari dintr-o arm sau specialitate în alta se poate efectua, în raport cu
nevoile Ministerului Ap r rii, dup ob inerea unei specialit i militare corespunz toare, în condi iile stabilite
prin ordin al ministrului ap r rii.

ART. 45
(1) Solda ilor i grada ilor voluntari le înceteaz contractul i sunt trecu i în rezerv sau sco i din eviden ele
militare, dup caz, în urm toarele situa ii:
a) la împlinirea limitei de vârst în serviciu, stabilit prin ordin al ministrului ap r rii;
b) la expirarea termenului contractului, în situa ia în care nu sunt posibilit i de reînnoire din cauza reducerii
func iilor ca urmare a desfiin rii, restructur rii sau a disloc rii unit ii;
c) când sunt clasa i "inapt pentru serviciul militar" de c tre comisiile de expertiz medico-militar ;
d) când sunt clasa i "apt limitat" de comisiile prev zute la lit. c);
e) pentru motive sau nevoi ale Ministerului Ap r rii;
f) înainte de termenul de expirare a contractului, cu acordul ambelor p r i;
g) la expirarea termenului contractului, în situa ia în care una dintre p r i nu mai opteaz pentru reînnoirea
contractului;
h) când nu mai îndeplinesc criteriile specifice, stabilite prin ordin al ministrului ap r rii, pentru ocuparea
func iei;
i) prin demisie;
j) ca urmare a aplic rii sanc iunii disciplinare prev zute la art. 28 lit. e), când comit abateri grave de la
prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispozi ii legale;
k) când sunt condamna i prin hot râre judec toreasc definitiv la pedeapsa închisorii cu executarea acesteia,
precum i atunci când sunt condamna i pentru infrac iuni s vâr ite cu inten ie, f r a fi priva i de libertate;
l) când sunt condamna i prin hot râre judec toreasc definitiv , pentru o infrac iune s vâr it din culp , f r
a fi priva i de libertate;
m) la data retragerii motivate a avizului de securitate specific clasei sau nivelului de secretizare a
informa iilor la care urmeaz s aib acces, de c tre autorit ile competente;
n) în caz de deces.
(2) Trecerea în rezerv sau scoaterea din eviden ele militare se face din oficiu în situa iile prev zute la alin.
(1) lit. a) - d), g), k), m) i n), iar în celelalte situa ii, la propunerea comandan ilor sau efilor direc i, înaintat
ierarhic.
(3) Trecerea în rezerv a solda ilor i grada ilor voluntari se comunic acestora i în scris printr-o trimitere de
coresponden recomandat .
ART. 46
Pe timpul st rii de urgen , al st rii de asediu, mobiliz rii i al st rii de r zboi, precum i pe timpul preg tirii
i execut rii misiunilor în afara teritoriului statului na ional, solda ii i grada ii voluntari nu pot fi trecu i în
rezerv sau sco i din eviden a militar ca urmare a prezent rii demisiei.
ART. 47
(1) Solda ii i grada ii voluntari asupra c rora s-a dispus începerea urm ririi penale sau care se afl în curs de
judecat într-un proces penal, afla i în stare de libertate, sunt pu i la dispozi ie.
(2) Solda ii i grada ii voluntari pu i la dispozi ie îndeplinesc atribu iile stabilite de comandan ii unit ilor din
care fac parte i beneficiaz de drepturi b ne ti, în condi ii similare reglement rilor pentru cadrele militare în
activitate, aflate în aceea i situa ie.
ART. 48
(1) Solda ii i grada ii voluntari asupra c rora s-a dispus începerea urm ririi penale sau se afl în curs de
judecat într-un proces penal, dac se afl în stare de arest, se suspend din func ie.
(2) Solda ii i grada ii voluntari suspenda i din func ie nu beneficiaz de niciun drept de la Ministerul
Ap r rii.
(3) Solda ii i grada ii voluntari condamna i prin hot râre judec toreasc definitiv , care anterior au fost
suspenda i din func ie, sunt trecu i în rezerv sau sunt sco i din eviden ele militare începând cu data suspend rii.
(4) Parchetele sau instan ele care dispun începerea urm ririi penale, respectiv încep judecarea solda ilor i
grada ilor voluntari, au obliga ia de a în tiin a imediat Ministerul Ap r rii.
ART. 49
(1) În cazul în care s-a dispus scoaterea de sub urm rire penal ori achitarea, solda ii i grada ii voluntari sunt
repu i în toate drepturile avute la data suspend rii din func ie, respectiv a punerii la dispozi ie. Drepturile se
calculeaz în raport cu elementele soldei lunare în vigoare la data respectiv .

(2) În cazul încet rii urm ririi penale ori a procesului penal se poate dispune repunerea în drepturi sau
trecerea în rezerv ori scoaterea din eviden ele militare de c tre comandan ii stabili i prin ordin al ministrului
ap r rii, la propunerea comisiei prev zute la art. 30 alin. (1).
ART. 50
(1) Solda ii i grada ii voluntari nu pot fi trecu i în rezerv sau sco i din eviden ele militare din motivele
prev zute la art. 45 alin. (1) lit. e) în perioada în care se afl în incapacitate temporar de munc stabilit prin
actele prev zute de lege, pe durata carantinei ori pe durata efectu rii concediului de odihn .
(2) Femeile solda i i grada i voluntari nu pot fi trecute în rezerv pe durata concediului de maternitate ori a
concediului de risc maternal.
(3) Solda ii i grada ii voluntari nu pot fi trecu i în rezerv pe durata concediului pentru cre terea copilului în
vârst de pân la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pân la împlinirea vârstei de 3 ani ori pe durata
concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârst de pân la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap,
pentru afec iuni intercurente, pân la împlinirea vârstei de 18 ani.
(4) Prevederile alin. (1) - (3) se aplic numai pân la expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul.
(5) În situa ia în care, potrivit legisla iei aplicabile personalului bugetar, contractele pot fi suspendate, este
permis înlocuirea solda ilor sau grada ilor voluntari în cauz prin încheierea unui contract cu durat
determinat pân la revenirea la post a titularului.
CAP. 5 - Solda ii i grada ii rezervi ti voluntari
ART. 51
(1) Solda ii i grada ii rezervi ti voluntari sunt cet eni români care consimt, pe baza unui contract încheiat cu
unit ile militare, pe durat determinat , în condi iile stabilite prin ordin al ministrului ap r rii na ionale, s
îndeplineasc func ii militare în structurile for elor destinate ap r rii.
(2) Solda ii i grada ii rezervi ti voluntari, cu excep ia celor proveni i din rândul solda ilor i grada ilor
voluntari, sunt selec iona i pentru încheierea primului contract în aceast calitate din rândul b rba ilor i
femeilor, cu vârsta prev zut la art. 2 alin. (2). Solda ii i grada ii rezervi ti voluntari pot fi încadra i, la cerere,
în func ie de nevoile Ministerului Ap r rii, ca solda i i grada i voluntari în activitate.
(3) La încheierea contractului, solda ii i grada ii rezervi ti voluntari trebuie s îndeplineasc acelea i condi ii
ca i solda ii i grada ii voluntari.
(4) Modul de selec ionare, instruire i folosire a solda ilor i grada ilor rezervi ti voluntari, specialit ile i
func iile în care ace tia vor fi angaja i, precum i limitele de vârst pân la care pot încheia contracte cu
Ministerul Ap r rii se stabilesc prin ordin al ministrului ap r rii.
(5) Durata primului contract ca rezervist voluntar este de 5 ani i se poate prelungi prin contracte succesive cu
durata de la 2 la 3 ani.
ART. 52
Solda ii i grada ii rezervi ti voluntari provin din:
a) cet enii români care au îndeplinit serviciul militar activ i întrunesc condi iile men inerii în eviden ele
militare;
b) solda ii i grada ii voluntari trecu i în rezerv ;
c) cet enii români care nu au îndeplinit serviciul militar activ, dar consimt s devin rezervi ti voluntari.
ART. 53
(1) Cet enii români care opteaz s devin solda i i grada i rezervi ti, dar care nu au îndeplinit serviciul
militar activ, execut o instruire cu durat de 4 luni, dup care depun jur mântul militar i încheie un contract ca
rezervist voluntar.
(2) Pe timpul preg tirii cu durata de 4 luni, ace tia beneficiaz gratuit de hran , echipament i materiale de
între inere. În aceast perioad beneficiaz de o indemniza ie lunar egal cu 50% din solda de func ie i solda
de grad a unui soldat voluntar.
(3) To i rezervi tii voluntari execut preg tirea în unitatea la care sunt încadra i în plan, dou zile lunar în
timpul liber i 5 zile calendaristice lucr toare, consecutive anual.
ART. 54

(1) Solda ii i grada ii rezervi ti voluntari care, pe parcursul perioadei de instruire de 4 luni, renun la
aceast activitate din motive imputabile lor, restituie contravaloarea cheltuielilor efectuate cu instruirea,
propor ional cu timpul de preg tire parcurs.
(2) Solda ii i grada ii rezervi ti voluntari care refuz s desf oare activitatea ca rezervist voluntar, pentru o
perioad de 5 ani, restituie integral contravaloarea cheltuielilor efectuate cu instruirea lor.
ART. 55
Pe durata contractului, solda ii i grada ii rezervi ti voluntari sunt obliga i s îndeplineasc îndatoririle
prev zute la art. 5.
ART. 56
(1) Solda ii i grada ii rezervi ti voluntari, în perioadele în care execut instruirea i pe durata particip rii la
preg tire ori la misiuni în unit ile în ale c ror planuri sunt încadra i, beneficiaz de urm toarele drepturi i
facilit i:
a) drepturi b ne ti, de echipare i de hran , similare cu cele ale solda ilor i grada ilor voluntari în activitate;
b) prim de fidelitate egal cu solda lunar corespunz toare func iei i gradului solda ilor i grada ilor
voluntari în activitate, acordat o singur dat la semnarea fiec rui contract încheiat în condi iile prev zute la
art. 51 alin. (5);
c) m suri de protec ie social , asisten medical i medicamente, potrivit normelor stabilite pentru
personalul militar în activitate i familiile acestora, în cazul suspend rii raportului de munc sau de serviciu;
d) bilete de odihn , tratament i recuperare dup participarea la misiuni militare;
e) pensii i desp gubiri, în caz de invaliditate sau deces, ca urmare a unor evenimente produse în timpul i din
cauza activit ii militare, în condi iile prev zute de lege pentru solda ii i grada ii voluntari în activitate;
f) recompense prev zute de regulamentele militare pentru personalul în activitate;
g) trimiterea la cursuri de specializare, gratuit, în func ie de nevoile unit ilor militare;
h) plata cheltuielilor de deplasare pe timpul chem rii de c tre unit ile militare;
i) selec ionarea, cu prioritate, în vederea preg tirii în sistemul solda ilor i grada ilor voluntari în activitate i
a form rii cadrelor militare în activitate ale armatei.
(2) Solda ii i grada ii rezervi ti voluntari, în perioadele în care execut instruirea f r suspendarea
raporturilor de munc sau de serviciu, beneficiaz de m suri de protec ie social , asisten medical i
medicamente potrivit legii.
(3) Solda ii i grada ii rezervi ti voluntari, în perioadele în care nu execut instruirea i nu particip la misiuni
în unit ile în ale c ror planuri sunt încadra i, beneficiaz de o indemniza ie lunar egal cu 10% din solda
lunar corespunz toare func iei men ionate în contractul prev zut la art. 51 alin. (1) i gradului pe care îl au.
ART. 57
(1) Raporturile de munc sau raporturile de serviciu, dup caz, ale salaria ilor care au semnat contracte cu
unit i militare pentru a îndeplini func ii militare în calitate de rezervi ti voluntari se suspend , în condi iile
prev zute de lege, pe perioada îndeplinirii îndatoririlor militare care presupun absen a de la locul de munc .
(2) Angajatorul este obligat s p streze locul de munc i func ia persoanelor aflate în situa ia prev zut la
alin. (1) pe toat durata în care î i îndeplinesc îndatoririle militare, ori de câte ori acestea sunt prev zute prin
contractul semnat cu unitatea militar .
(3) Suspendarea raporturilor de munc sau a raporturilor de serviciu ale persoanelor prev zute la alin. (1)
înceteaz de drept la încetarea situa iei prev zute la alin. (2).
(4) Raporturile de munc sau raporturile de serviciu ale persoanelor aflate în situa ia prev zut la alin. (1) nu
pot înceta decât ca urmare a dizolv rii operatorilor economici ori a desfiin rii institu iilor publice. În aceste
situa ii, agen iile pentru ocuparea for ei de munc jude ene, respectiv a municipiului Bucure ti, sau Agen ia
Na ional a Func ionarilor Publici vor asigura, cu prioritate, plasarea celor în cauz în alte locuri de munc i
func ii echivalente, în aceea i localitate, potrivit preg tirii i capacit ii profesionale ori, gratuit, reconversia
profesional pentru profesiuni care sunt cerute pe pia a for ei de munc .
ART. 58
În baza ordinului de chemare emis de Ministerul Ap r rii, angajatul este obligat s anun e angajatorul despre
prezentarea sa la concentr ri de instruc ie în unit ile militare cu cel pu in 45 de zile înainte de data prezent rii
la concentrare i s -i prezinte acestuia documentele justificative.
ART. 59

(1) Pentru fiecare angajat chemat la instruire sau concentrare, angajatorul prime te o compensa ie financiar
standard, compus , de regul , din urm toarele elemente:
a) compensa ie pentru costuri generate de înlocuirea angajatului;
b) compensa ie pentru costuri generate de recalificarea personalului.
(2) Compensa ia pentru costurile generate de înlocuirea angajatului se acord pentru acoperirea cheltuielilor
legate de anun area postului liber i de organizarea interviului pentru ocuparea acestuia i/sau pentru acoperirea
pierderilor ca urmare a absen ei angajatului, în cazul când acesta nu este înlocuit, precum i pentru acoperirea
cheltuielilor suplimentare legate de activit ile administrative suportate ca urmare a absen ei angajatului.
(3) Compensa ia pentru costurile generate de recalificarea personalului se acord numai în cazul în care
durata concentr rii este mai mare de 6 luni, pentru acoperirea cheltuielilor legate de preg tirea angajatului, în
vederea dobândirii standardului de competen sau calificare necesar postului în care este încadrat.
(4) Angajatorul poate primi o compensa ie financiar suplimentar dac face dovada c valoarea total a
costurilor suportate a dep it cu cel pu in jum tate valoarea compensa iei financiare standard.
(5) Fondurile necesare acord rii compensa iilor prev zute la acest articol se asigur din bugetul Ministerului
Ap r rii.
(6) Valorile compensa iei financiare standard i a compensa iei financiare suplimentare, precum i modul de
acordare a acestora se stabilesc prin hot râre a Guvernului.
ART. 60
(1) Gradele solda ilor i grada ilor rezervi ti voluntari, precum i condi iile de acordare a acestora sunt
acelea i cu cele prev zute la art. 3 i 41.
(2) În raport cu nevoile de încadrare i op iunile solda ilor i grada ilor în rezerv , angajarea acestora ca
voluntari se poate face i cu grade inferioare celor de inute.
(3) Angajarea în condi iile alin. (2) este condi ionat de acordul scris al celor în cauz .
ART. 61
La semnarea contractului cu unit ile militare, respectiv la încheierea programului de instruire prev zut la art.
31, solda ii i grada ii rezervi ti voluntari sunt repartiza i în planurile de mobilizare ale unit ilor pe care le
completeaz .
ART. 62
Solda ii i grada ii rezervi ti voluntari particip la misiuni în afara teritoriului statului român, altele decât
r zboiul, potrivit obliga iilor asumate de România prin tratate interna ionale, în raport cu nevoile for elor
destinate ap r rii.
ART. 63
Solda ii i grada ii rezervi ti voluntari se in în eviden astfel:
a) clasa I: pân la 35 de ani, inclusiv;
b) clasa a II-a: de la 36 de ani pân la 40 de ani, inclusiv;
c) clasa a III-a: de la 41 de ani pân la 45 de ani, inclusiv.
ART. 64
La instituirea st rii de urgen , a st rii de asediu, precum i la declararea mobiliz rii i a st rii de r zboi,
solda ii i grada ii rezervi ti voluntari inclu i în planurile de mobilizare ale unit ilor militare sunt considera i
concentra i sau mobiliza i în condi iile legii.
ART. 65
Solda ii i grada ii rezervi ti voluntari, concentra i sau mobiliza i, pot r mâne membri ai partidelor,
forma iunilor sau organiza iilor politice, precum i ai sindicatelor din care fac parte, pe durata contractului, dar
le este interzis desf urarea în unit ile militare a oric ror activit i cu caracter politic.
ART. 66
Solda ilor i grada ilor rezervi ti voluntari afla i în una dintre situa iile prev zute la art. 65 le este restrâns
sau interzis exercitarea unor drepturi i libert i, în condi iile stabilite de lege pentru cadrele militare în
activitate.
ART. 67
(1) Pentru servicii excep ionale aduse statului i poporului român, pentru acte de eroism s vâr ite pe durata
îndeplinirii îndatoririlor militare ori pentru merite deosebite în activitate, solda ilor i grada ilor rezervi ti
voluntari le pot fi conferite decora ii, în condi iile legii, i distinc ii militare onorifice.

(2) Pentru îndeplinirea exemplar a misiunilor i sarcinilor, solda ilor i grada ilor rezervi ti voluntari li se
pot acorda recompense morale i materiale, stabilite prin lege sau prin ordin al ministrului ap r rii, dup caz.
CAP. 6 - Dispozi ii finale
ART. 68
Calitatea de soldat i gradat voluntar se dovede te prin documentul de legitimare, stabilit prin ordin al
ministrului ap r rii.
ART. 69
(1) Începând cu data intr rii în vigoare a prezentei legi, militarii în termen i cu termen redus în activitate pot
de ine numai gradul de soldat.
(2) Contractele încheiate în temeiul art. 37 din Legea nr. 46/1996 privind preg tirea popula iei pentru ap rare,
cu modific rile i complet rile ulterioare, anterior intr rii în vigoare a prezentei legi, r mân valabile în m sura
în care nu contravin prevederilor acesteia.
(3) Contractele aflate în derulare la data intr rii în vigoare a prezentei legi, încheiate cu militarii angaja i pe
baz de contract, care au împlinit vârsta maxim prev zut la art. 35 alin. (2), pot fi men inute, în func ie de
nevoile Ministerului Ap r rii, pân la finalizarea acestora.
(4) Militarii angaja i pe baz de contract din institu iile cu atribu ii în domeniul ap r rii i securit ii
na ionale, care, la data intr rii în vigoare a prezentei legi, au gradul de sergent, pot fi trecu i în corpul
subofi erilor, în func ie de studiile absolvite, vechimea în munc , posturile de subofi eri disponibile i
rezultatele ob inute în urma concursului sus inut în acest sens. Sergen ii care nu opteaz pentru trecerea în
corpul subofi erilor sau nu sunt declara i admi i în urma particip rii la concursurile organizate în acest sens vor
fi trecu i în corpul solda ilor i grada ilor voluntari cu gradul de caporal.
ART. 70
(1) Dispozi iile prezentei legi se aplic în mod corespunz tor i grada ilor i solda ilor voluntari din
institu iile cu atribu ii în domeniul ap r rii i securit ii na ionale care, potrivit legii, au în structurile proprii
aceast categorie de personal militar.
(2) Obliga iile Ministerului Ap r rii i competen ele ministrului ap r rii, stabilite prin prezenta lege, sunt
îndeplinite sau exercitate, dup caz, de institu iile prev zute la alin. (1), respectiv de conduc torii acestora, iar
cele ale efului Statului Major General, de c tre înlocuitorii lor de drept.
ART. 71
(1) Expresiile "militari angaja i pe baz de contract", în cadrul Ministerului Ap r rii, "jandarmi angaja i cu
contract", "solda i i grada i profesioni ti" i "poli ist de frontier angajat cu contract", prev zute de legisla ia în
vigoare, se înlocuiesc cu expresia "solda i i grada i voluntari".
(2) În sensul prezentei legi, familia solda ilor i grada ilor voluntari cuprinde so ul sau so ia, copiii i p rin ii
afla i în între inerea legal a acestora.
ART. 72
În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi, Ministerul Ap r rii va prezenta propuneri autorit ilor
abilitate, în vederea adopt rii actelor normative pentru aplicarea i executarea acesteia.
ART. 73
Prezenta lege intr în vigoare la 60 de zile de la data public rii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin.
(1) din Constitu ia României, republicat .
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