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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTA ŢILOR 

 
Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională 
Nr. 4c-12/74 

                       Bucureşti, 13.03.2018  
                          PLx.594/2017 

 
  
 

 
Către 

BIROUL PERMANENT  
AL CAMEREI  DEPUTA ŢILOR  

 
 
 
 
 Vă înaintăm alăturat, RAPORTUL asupra propunerii legislative pentru 
modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apărării, ordinii publice și 
securității naționale, trimisă cu adresa nr. PLx. 594 din 19 februarie 2018 şi înregistrată 
cu nr. 4c-12/74 din 20.02.2018.  
 
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 
 
 
 
 

Preşedinte, 
 

Dorel-Gheorghe CĂPRAR 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională 
Nr. 4c-12/74 

                       Bucureşti, 13.03.2018  
                          PLx.594/2017 

 
 

RAPORT  
asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea unor acte 
normative din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată 
spre dezbatere pe fond, în procedură obișnuită, cu propunerea legislativă pentru 
modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apărării, ordinii publice și 
securității naționale, trimisă cu adresa nr. PLx. 594 din 19 februarie 2018 şi înregistrată 
cu nr. 4c-12/74 din 20.02.2018.  
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea unor acte 
normative în domeniul securității în sensul acordării Semnului onorific În Serviciul 
Patriei soldaților și gradaților profesioniști dar și preoților militari, precum și încadrarea 
în condiții speciale de muncă a primei categorii de personal ori acordarea altor drepturi.  
 Consiliul Legislativ, conform avizului cu nr. 89/13.02.2018, a avizat favorabil 
această inițiativă, cu observații și propuneri de redactare și de tehnică legislativă. 
  Proiectul de Lege face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor 
art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) și (3) din Constituţia României, republicată, 
şi ale art. 92 alin. (8) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este prima  Cameră sesizată. 

În conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, la dezbaterea proiectului de Lege au participat reprezentați ai Guvernului 
României, respectiv domnul Nicolae Nasta, secretar de stat în MApN și domnul Bogdan 
Samoilă, subsecretar de stat în cadrul MAI.  

La lucrările Comisiei au fost prezenţi conform listei de prezență. 
În urma dezbaterilor, în şedinţa din 13 martie 2018, membrii Comisiei au hotărât, 

cu unanimitate de voturi, adoptarea propunerii legislative, cu amendamentele 
cuprinse în anexă. 
  

 
 

Președinte,  
 
 

Secretar,  

Dorel-Gheorghe CĂPRAR Dumitru LUPESCU 
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ANEXĂ 
 
 

Amendamente admise 
 

 
Nr. 
Crt. 

Text de bază Text inițiativă legislativă Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

1. 

 Lege pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din 
domeniul apărării, ordinii publice şi 
securităţii naţionale 

Nemodificat  

2. 

Legea nr. 384/2006 privind 
statutul soldaţilor şi 
gradaţilor profesionişti 

Art. I. – Legea nr. 384/2006 privind 
statutul soldaţilor şi gradaţilor 
profesionişti, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 868 
din 24 octombrie 2006, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Art. I. – Legea nr. 384/2006 privind 
statutul soldaţilor şi gradaţilor 
profesionişti, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 868 
din 24 octombrie 2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
se modifică după cum urmează: 

 

3. 

Art. 8. - (1) Soldaţii şi 
gradaţii profesionişti au 
dreptul la: 
 
documente militare de 
transport gratuit pentru 
efectuarea concediului de 
odihnă sau în cazul mutării 
dintr-o garnizoană în alta, în 
condiţiile prevăzute de 

1. La articolul 8, alineatul (1), litera 
d) se modifică și va avea următorul 
cuprins:  
“d) documente militare de transport 
gratuit pentru efectuarea concediului 
de odihnă și în cazul în care își 
desfășoare activitatea în altă localitate 
decât cea de domiciliu, în condiţiile 
prevăzute de reglementările în 
vigoare pentru subofiţeri.” 

1. Nemodificat: 
 
  
“d) documente militare de transport 
gratuit, pentru efectuarea concediului 
de odihnă, în cazul mutării dintr-o 
garnizoană în alta, precum și în 
cazul în care își desfășoară activitatea 
în altă localitate decât cea de 
domiciliu, în condiţiile prevăzute de 

Prevedere necesară 
pentru a acoperi toate 
situațiile juridice. 
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Nr. 
Crt. 

Text de bază Text inițiativă legislativă Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

reglementările în vigoare 
pentru subofiţeri.  

reglementările în vigoare pentru 
subofiţeri.” 
 
(Autor: Comisia) 

4. 

Articolul 18 
 
(1) Vechimea în serviciu în 
calitate de soldat sau gradat 
profesionist este considerată 
vechime în serviciul militar 
şi se ia în calcul la stabilirea 
pensiei, conform 
prevederilor Legii nr. 
164/2001 
privind pensiile militare de 
stat, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
(2) Soldaţii şi gradaţii 
profesionişti beneficiază de 
încadrarea în condiţii 
deosebite, speciale şi alte 
condiţii a activităţii pe care o 
desfăşoară sau a locului de 
muncă unde lucrează, 
conform legislaţiei aplicabile 
cadrelor militare în 

2. Articolul 18 se modifică și va avea 
următorul cuprins:  
„Art. 18. – (1) Soldaţii şi gradaţii 
profesionişti au dreptul la pensie 
militară de stat, potrivit legii. 
(2) Soldaţii şi gradaţii profesionişti, 
pensionari militari, cărora li s-a 
conferit Semnul onorific În Serviciul 
Patriei pentru 15, 20 şi 25 de ani de 
activitate în domeniile apărării, 
ordinii publice şi securităţii naţionale 
beneficiază de un spor de 10%, 15% 
şi, respectiv, 20% din cuantumul 
pensiei, similar cadrelor militare, 
potrivit legislaţiei în vigoare. 
(3) Soldaţii şi gradaţii profesionişti 
beneficiază de încadrarea în condiţii 
deosebite, speciale şi alte condiţii a 
activităţii pe care o desfăşoară sau a 
locului de muncă unde lucrează, 
conform legislaţiei aplicabile cadrelor 
militare în activitate. 
(4) De dispoziţiile alin. (3) 

2. Nemodificat:  
 
„Art. 18. – (1) Nemodificat 
 
 
(2) Soldaţii şi gradaţii profesionişti, 
pensionari militari, cărora li s-a 
conferit Semnul onorific În Serviciul 
Patriei pentru 15, 20 sau 25 de ani de 
activitate în domeniile apărării, 
ordinii publice şi securităţii naţionale 
beneficiază de un spor de 10%, 15% 
sau, respectiv, 20% din cuantumul 
pensiei, similar cadrelor militare, 
potrivit legislaţiei în vigoare. 
(3) Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
(4) Nemodificat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
În conformitate 
cu prevederile art. 
7 lit. a) din Anexa 
la Legea nr. 
573/2004. 



 5

 
Nr. 
Crt. 

Text de bază Text inițiativă legislativă Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

activitate. Perioada în care 
soldaţii şi gradaţii 
profesionişti participă la 
misiuni în afara teritoriului 
statului român se consideră 
dublu la calculul vechimii în 
serviciul militar. 
(3) Stagiul de cotizare 
realizat în sistemul public de 
pensii în perioada 24 
decembrie 2006 şi până la 
intrarea în vigoare a 
prezentei legi constituie 
vechime în serviciu şi se 
valorifică la stabilirea 
pensiei conform prevederilor 
Legii nr. 164/2001, 
republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
(4) De dispoziţiile alin. (2) 
beneficiază şi persoanele 
care au îndeplinit funcţii în 
calităţile prevăzute la art. 71 
alin. (1).  

beneficiază şi persoanele care au 
îndeplinit funcţii în calităţile 
prevăzute la art. 71 alin. (1).” 

 
(Autor: Comisia) 

5. 
Legea nr. 573/2004 privind 
Semnul onorific În Serviciul 
Patriei pentru ofiţeri şi 

Art. II. – Legea nr. 573/2004 privind 
Semnul onorific În Serviciul Patriei 
pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu 

Art. II. – Nemodificat  
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Nr. 
Crt. 

Text de bază Text inițiativă legislativă Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

funcţionari publici cu statut 
special, cu grade 
profesionale echivalente cu 
gradele de ofiţeri 

statut special, cu grade profesionale 
echivalente cu gradele de ofiţeri, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 1267 din 29 
decembrie 2004, cu modificările 
ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 

6. 

Lege privind Semnul 
onorific În Serviciul Patriei 
pentru ofiţeri şi funcţionari 
publici cu statut special, cu 
grade profesionale 
echivalente cu gradele de 
ofiţeri 
 
 
 

1. Titlul legii se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Lege privind Semnul onorific În 
Serviciul Patriei pentru ofiţeri, 
funcţionari publici cu statut special, 
cu grade profesionale echivalente cu 
gradele de ofiţeri şi preoţi militari" 

1. Nemodificat: 
 

 

 

7. 

 
 
„Art. 1. - Semnul onorific În 
Serviciul Patriei se conferă 
ofiţerilor şi funcţionarilor 
publici cu statut special, cu 
grade profesionale 
echivalente cu gradele de 
ofiţeri, din Ministerul 
Apărării Naţionale, 
Ministerul Administraţiei şi 

2. Articolul 1 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 1. – (1) Semnul onorific În 
Serviciul Patriei se conferă ofiţerilor, 
funcţionarilor publici cu statut 
special, cu grade profesionale 
echivalente cu gradele de ofiţeri şi 
preoţilor militari, din Ministerul 
Apărării Naţionale, Ministerul 
Afacerilor Interne, Ministerul 

2. Nemodificat: 
 
„Art. 1. – (1) Semnul onorific În 
Serviciul Patriei se conferă ofiţerilor, 
funcţionarilor publici cu statut 
special, cu grade profesionale 
echivalente cu gradele de ofiţeri şi 
preoţilor militari, din Ministerul 
Apărării Naţionale, Ministerul 
Afacerilor Interne, Ministerul 

Tehnica 
legislativă 
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Nr. 
Crt. 

Text de bază Text inițiativă legislativă Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

Internelor, Ministerul 
Justiţiei, Serviciul Român de 
Informaţii, Serviciul de 
Informaţii Externe, Serviciul 
de Protecţie şi Pază şi 
Serviciul de Telecomunicaţii 
Speciale, care au 15, 20 şi 25 
de ani de activitate în 
domeniile apărării, ordinii 
publice şi siguranţei 
naţionale. 

 

Justiţiei, Serviciul Român de 
Informaţii, Serviciul de Informaţii 
Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază 
şi Serviciul de Telecomunicaţii 
Speciale, care au 15, 20 şi 25 de ani 
de activitate în domeniile apărării, 
ordinii publice şi securităţii naţionale. 
(2) Prevederile prezentei legi, 
referitoare la Semnul onorific În 
Serviciul Patriei pentru ofițeri și 
funcționari publici cu grade 
profesionale echivalente cu gradele de 
ofițeri, se aplică, în aceleași condiții, 
și personalului contractual care ocupă 
funcții de preot militar.” 

Justiţiei, Serviciul Român de 
Informaţii, Serviciul de Informaţii 
Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază 
şi Serviciul de Telecomunicaţii 
Speciale, care au 15, 20 sau 25 de ani 
de activitate în domeniile apărării, 
ordinii publice şi securităţii naţionale. 
(2) Prevederile prezentei legi, 
referitoare la Semnul onorific În 
Serviciul Patriei pentru ofițeri și 
funcționari publici cu statut special 
cu grade profesionale echivalente cu 
gradele de ofițeri, se aplică, în 
aceleași condiții și personalului 
contractual care ocupă funcții de preot 
militar.” 
 
(Autor: Comisia) 

8. 

 
 
 
Art. 2. – (1) Semnul onorific 
În Serviciul Patriei pentru 
ofiţeri şi funcţionari publici 
cu statut special, cu grade 
profesionale echivalente cu 
gradele de ofiţeri, se prezintă 

3. Alineatul (1) al articolului 2, se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art. 2. – (1) Semnul onorific În 
Serviciul Patriei pentru ofiţeri, 
funcţionari publici cu statut special, 
cu grade profesionale echivalente cu 
gradele de ofiţeri şi preoţi militari, se 
prezintă sub două forme cu valoare 

3. La articolul  2, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
Art. 2. – (1) Nemodificat. 
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Nr. 
Crt. 

Text de bază Text inițiativă legislativă Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

sub doua forme cu valoare 
ierarhică egala: însemnul şi 
bareta.  

ierarhică egală: însemnul şi bareta. 

9. 

 
 
Art. 3. – Regulamentul 
privind descrierea şi modul 
de acordare a Semnului 
onorific În Serviciul Patriei 
pentru ofiţeri şi funcţionari 
publici cu statut special, cu 
grade profesionale 
echivalente cu gradele de 
ofiţeri, pentru fiecare 
categorie, precum şi modelul 
desenat al semnului onorific 
sunt prevăzute în anexele nr. 
1 şi 2 care fac parte 
integrantă din prezenta lege. 

4. Articolul 3 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 3. – Regulamentul privind 
descrierea şi modul de acordare a 
Semnului onorific În Serviciul Patriei 
pentru ofiţeri, funcţionari publici cu 
statut special, cu grade profesionale 
echivalente cu gradele de ofiţeri şi 
preoţi militari, pentru fiecare 
categorie, precum şi modelul desenat 
al semnului onorific sunt prevăzute în 
anexele nr. 1 şi 2 care fac parte 
integrantă din prezenta lege.” 

4. Nemodificat  

10. 

 
 
 
 
Art. 4. - (3) Propunerile 
nominale pentru conferirea 
Semnului onorific În 
Serviciul Patriei se trimit 
miniştrilor, respectiv 
conducătorilor instituţiilor 

 
 
 
 
- 

5. La articolul 4 alineatul (3) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
“(3) Propunerile nominale pentru 
conferirea Semnului onorific În 
Serviciul Patriei se trimit miniştrilor, 
respectiv conducătorilor instituţiilor 
centrale autonome prevăzute la art. 1 

 
 
 
 
 
 
Corelare cu 
modificarea art. 1 
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Nr. 
Crt. 

Text de bază Text inițiativă legislativă Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

centrale autonome prevăzute 
la art. 1, până la data de 31 
august a fiecărui an, iar 
numărul celor ce vor fi 
decoraţi, până la data de 1 
iunie a aceluiaşi an.  
 

(1), până la data de 31 august a 
fiecărui an, iar numărul celor care 
îndeplinesc condițiile, până la data 
de 1 iunie a aceluiaşi an.” 
 
(Autor: Comisia) 

11. 

 
 
Art. 5. - Semnul onorific În 
Serviciul Patriei pentru 
ofiţeri şi funcţionari publici 
cu statut special, cu grade 
profesionale echivalente cu 
gradele de ofiţeri, se poate 
conferi în număr nelimitat. 

 

5. Articolul 5 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
„Art. 5. –  Semnul onorific În 
Serviciul Patriei pentru ofiţeri, 
funcţionari publici cu statut special, 
cu grade profesionale echivalente cu 
gradele de ofiţeri şi preoţi militari, se 
poate conferi în număr nelimitat.” 

6. Nemodificat 
 

 

12. 

Art. 6. -  Semnul onorific În 
Serviciul Patriei pentru 
ofiţeri şi funcţionari publici 
cu statut special, cu grade 
profesionale echivalente cu 
gradele de ofiţeri, se conferă 
pentru: 
a) 15 ani de activitate în 
domeniile apărării, ordinii 
publice şi siguranţei 
naţionale; 
b) 20 de ani de activitate în 
domeniile apărării, ordinii 

6. Articolul 6 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 6. – (1) Semnul onorific În 
Serviciul Patriei pentru ofiţeri, 
funcţionari publici cu statut special, 
cu grade profesionale echivalente cu 
gradele de ofiţeri şi preoţi militari, se 
conferă pentru: 
a) 15 ani de activitate în domeniile 
apărării, ordinii publice şi securităţii 
naţionale; 

7. Nemodificat 
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Nr. 
Crt. 

Text de bază Text inițiativă legislativă Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

publice şi siguranţei 
naţionale; 
c) 25 de ani de activitate în 
domeniile apărării, ordinii 
publice şi siguranţei 
naţionale. 

 

b) 20 de ani de activitate în domeniile 
apărării, ordinii publice şi securităţii 
naţionale; 
c) 25 de ani de activitate în domeniile 
apărării, ordinii publice şi securităţii 
naţionale. 
(2) Prin activitate în domeniile 
apărării, ordinii publice şi securităţii 
naţionale se înţelege perioada 
cumulată în care persoanele prevăzute 
la alin. (1) au calitatea de: 
a) ofiţer, maistru militar, subofiţer, 
funcţionar public cu statut special, cu 
grade profesionale echivalente cu 
gradele de ofiţeri, maiştri militari şi 
subofiţeri, în activitate; 
b) militar angajat pe bază de 
contract/jandarm angajat cu 
contract/poliţist de frontieră angajat 
cu contract/soldat şi gradat 
voluntar/soldat şi gradat profesionist, 
în activitate; 
c) preot militar aflat în activitate.” 

13. 

 
Art. 10. - Semnul onorific În 
Serviciul Patriei pentru 
ofiţeri şi funcţionari publici 

 
 
 
 

8. Articolul 10 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
“Art. 10. - Semnul onorific În 
Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi 

Corelare 
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Nr. 
Crt. 

Text de bază Text inițiativă legislativă Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

cu statut special, cu grade 
profesionale echivalente cu 
gradele de ofiţeri, se instituie 
în locul vechiului Ordin 
Meritul Militar şi al 
Semnului onorific În 
Serviciul Armatei pentru 
ofiţeri, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 
29/2000. 

- funcţionari publici cu statut special, 
cu grade profesionale echivalente cu 
gradele de ofiţeri și preoți militari , se 
instituie în locul vechiului Ordin 
Meritul Militar şi al Semnului 
onorific În Serviciul Armatei pentru 
ofiţeri, în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 29/2000 privind sistemul 
naţional de decoraţii al României, 
republicată.” 
 
(Autor: Comisia) 

14. 

 
 
Art. 12. - Ofiţerii şi 
funcţionarii publici cu statut 
special cu grade profesionale 
echivalente cu gradele de 
ofiţeri, decoraţi cu Ordinul 
Meritul Militar, instituit în 
anul 1954, cu Semnul 
onorific În Serviciul Armatei 
şi cu Semnul onorific În 
Serviciul Patriei, beneficiază 
de prevederile Legii nr. 
80/1995 privind statutul 
cadrelor militare, cu 
modificările şi completările 

7. Articolul 12 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„Art. 12. - Ofiţerii, funcţionarii 
publici cu statut special, cu grade 
profesionale echivalente cu gradele de 
ofiţeri şi preoţii militari , decoraţi cu 
Ordinul Meritul Militar, instituit în 
anul 1954, cu Semnul onorific în 
Serviciul Armatei şi cu Semnul 
onorific în Serviciul Patriei, 
beneficiază de prevederile Legii nr. 
80/1995 privind statutul cadrelor 
militare, cu modificările şi 
completările ulterioare.” 

9. Nemodificat  
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Nr. 
Crt. 

Text de bază Text inițiativă legislativă Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

ulterioare. 

15. 

Anexa nr. 1 
 
Regulament privind 
descrierea şi modul de 
acordare a Semnului onorific 
În Serviciul Patriei pentru 
ofiţeri, funcţionari publici cu 
statut special, cu grade 
profesionale echivalente cu 
gradele de ofiţeri 

8. Titlul Anexei nr. 1 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

„Regulament privind descrierea 
şi modul de acordare a Semnului 
onorific În Serviciul Patriei pentru 
ofiţeri, funcţionari publici cu statut 
special, cu grade profesionale 
echivalente cu gradele de ofiţeri şi 
preoţi militari.” 

10. Nemodificat 
 

 

 

16. 

 
 
 
„Art. 2. - Semnul onorific în 
Serviciul Patriei se poate 
acorda ofiţerilor, 
funcţionarilor publici cu 
statut special cu grade 
profesionale echivalente cu 
gradele de ofiţeri pentru: 
a) 15 de ani de activitate în 
domeniile apărării, ordinii 
publice şi securităţii 
naţionale; 
b) 20 de ani de activitate în 
domeniile apărării, ordinii 
publice şi securităţii 

9. La Anexa nr. 1, articolul 2 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art. 2. - Semnul onorific în Serviciul 
Patriei se poate acorda ofiţerilor, 
funcţionarilor publici cu statut special 
cu grade profesionale echivalente cu 
gradele de ofiţeri şi preoţilor militari  
pentru: 
a) 15 de ani de activitate în domeniile 
apărării, ordinii publice şi securităţii 
naţionale; 
b) 20 de ani de activitate în domeniile 
apărării, ordinii publice şi securităţii 
naţionale; 
c) 25 de ani de activitate în domeniile 
apărării, ordinii publice şi securităţii 

11. Nemodificat: 
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Nr. 
Crt. 

Text de bază Text inițiativă legislativă Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

naţionale; 
c) 25 de ani de activitate în 
domeniile apărării, ordinii 

publice şi securităţii 
naţionale. 

naţionale. 

17. 

 
 
 
Art. 7. - Pentru conferirea 
Semnului onorific în 
Serviciul Patriei, ofiţerii, 
funcţionarii publici cu statut 
special, cu grade 
profesionale echivalente cu 
gradele de ofiţeri, trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: 
a) să aibă o vechime în 
domeniile apărării, ordinii 
publice şi securităţii 
naţionale de 15, 20 sau 25 de 
ani de activitate; 
b) să aibă rezultate meritorii 
în îndeplinirea atribuţiilor şi 
în pregătirea profesională, 
evidenţiate prin calificative 
de cel puţin «bun» în 
aprecierile de serviciu din 

10. La Anexa nr. 1, articolul 7 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art. 7. - Pentru conferirea Semnului 
onorific în Serviciul Patriei, ofiţerii, 
funcţionarii publici cu statut special, 
cu grade profesionale echivalente cu 
gradele de ofiţeri şi preoţii militari,  
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: 
a) să aibă o vechime în domeniile 
apărării, ordinii publice şi securităţii 
naţionale de 15, 20 sau 25 de ani de 
activitate; 
b) să aibă rezultate meritorii în 
îndeplinirea atribuţiilor şi în 
pregătirea profesională, evidenţiate 
prin calificative de cel puţin «bun» în 
aprecierile de serviciu din ultimii 4 
ani premergători anului în care 
urmează să li se confere semnul 
onorific.” 

12. Nemodificat: 
 
 
„Art. 7. - Pentru conferirea Semnului 
onorific În Serviciul Patriei, ofiţerii, 
funcţionarii publici cu statut special, 
cu grade profesionale echivalente cu 
gradele de ofiţeri şi preoţii militari,  
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: 
a) Nemodificat; 
 
 
 
b) să aibă rezultate meritorii în 
îndeplinirea atribuţiilor şi în 
pregătirea profesională, evidenţiate 
prin calificative de cel puţin «bun» 
sau «bine», după caz, în aprecierile 
de serviciu din ultimii 4 ani 
premergători anului în care urmează 
să li se confere semnul onorific.” 

Tehnica legislativă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corelare cu 
prevederile art. 263 
alin. (3) din Legea nr. 
360/2002 privind 
statutul polițistului, 
cu modificările și 
completările 
ulterioare  
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Nr. 
Crt. 

Text de bază Text inițiativă legislativă Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

ultimii 4 ani premergători 
anului în care urmează să li 
se confere semnul onorific.” 

 
(Autor: Comisia) 

18. 

 
 
 
 
Art. 8. - Pentru conferirea 
Semnului onorific în 
Serviciul Patriei nu se iau în 
calcul: 
a) la vechimea în activitate, 
timpul în care ofiţerii în 
activitate, funcţionarii 
publici cu statut special, cu 
grade profesionale 
echivalente cu gradele de 
ofiţeri au fost condamnaţi cu 
suspendare condiţionată a 
executării pedepsei ori au 
fost condamnaţi cu 
executarea acesteia, cu 
excepţia cazurilor în care, în 
urma rejudecării cauzei, 
instanţa competentă a 
pronunţat achitarea; 
b) anii din ultimii 4 ani 

11. La Anexa nr. 1, articolul 8 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
„Art. 8. - Pentru conferirea Semnului 
onorific în Serviciul Patriei nu se iau 
în calcul: 
a) la vechimea în activitate, timpul în 
care ofiţerii în activitate, funcţionarii 
publici cu statut special, cu grade 
profesionale echivalente cu gradele de 
ofiţeri şi preoţii militari,  au fost 
condamnaţi cu suspendare 
condiţionată a executării pedepsei ori 
au fost condamnaţi cu executarea 
acesteia, cu excepţia cazurilor în care, 
în urma rejudecării cauzei, instanţa 
competentă a pronunţat achitarea; 
b) anii din ultimii 4 ani premergători 
anului în care urmează să se confere 
semnul onorific, dacă în această 
perioadă cei în cauză au obţinut 
calificative anuale inferioare 
calificativului «bun».” 

13. La Anexa nr. 1, literele a) şi b) 
ale articolul 8 se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
 
Se elimină 
 
 
a) la vechimea în activitate, timpul în 
care ofiţerii în activitate, funcţionarii 
publici cu statut special, cu grade 
profesionale echivalente cu gradele de 
ofiţeri şi preoţii militari, au fost 
condamnaţi cu suspendare 
condiţionată a executării pedepsei ori 
au fost condamnaţi cu executarea 
acesteia, cu excepţia cazurilor în care, 
în urma rejudecării cauzei, instanţa 
competentă a pronunţat achitarea;  
b) anii din ultimii 4 ani premergători 
anului în care urmează să se confere 
semnul onorific, dacă în această 
perioadă cei în cauză au obţinut 
calificative anuale inferioare 
calificativului «bun» sau «bine», 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corelare cu 
prevederile art. 263 
alin. (3) din Legea nr. 
360/2002 privind 
statutul polițistului, 
cu modificările și 
completările 
ulterioare 
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Nr. 
Crt. 

Text de bază Text inițiativă legislativă Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

premergători anului în care 
urmează să se confere 
semnul onorific, dacă în 
această perioadă cei în cauză 
au obţinut calificative anuale 
inferioare calificativului 
«bun».” 

după caz.” 
(Autor: Comisia) 
 

19. 

Art. 10. -  (1) Pentru ofiţerii 
şi funcţionarii publici cu 
statut special, cu grade 
profesionale echivalente cu 
gradele de ofiţeri, 
îndreptăţiţi să li se confere 
Semnul onorific În Serviciul 
Patriei, durata activităţii în 
armată se calculează până la 
data de 31 august a anului în 
care sunt propuşi să 
primească însemnul. 
(2) Fac obiectul propunerilor 
de acordare a Semnului 
onorific În Serviciul Patriei 
inclusiv ofiţerii şi 
funcţionarii publici cu statut 
special, cu grade 
profesionale echivalente cu 
gradele de ofiţeri, care au 
îndeplinit condiţiile de 
primire a însemnului şi au 
fost trecuţi în rezervă sau 

 
 
 

- 

14. La Anexa nr. 1, articolul 10 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
“Art. 10. - (1) Pentru ofiţerii şi 
funcţionarii publici cu statut special, 
cu grade profesionale echivalente cu 
gradele de ofiţeri și preoții militari , 
îndreptăţiţi să li se confere Semnul 
onorific În Serviciul Patriei, durata 
activităţii în armată se calculează 
până la data de 31 august a anului în 
care sunt propuşi să primească 
însemnul. 
(2) Fac obiectul propunerilor de 
acordare a Semnului onorific În 
Serviciul Patriei inclusiv ofiţerii şi 
funcţionarii publici cu statut special, 
cu grade profesionale echivalente cu 
gradele de ofiţeri și preoții militari , 
care au îndeplinit condiţiile de primire 
a însemnului şi au fost trecuţi în 

corelare 
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Nr. 
Crt. 

Text de bază Text inițiativă legislativă Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

direct în retragere ori au 
încetat raportul de serviciu 
pentru motive neimputabile 
lor până la data emiterii 
ordinului sau deciziei prin 
care se acordă Semnului 
onorific În Serviciul Patriei." 

rezervă sau direct în retragere ori au 
încetat raportul de serviciu pentru 
motive neimputabile lor până la data 
emiterii ordinului sau deciziei prin 
care se acordă Semnului onorific În 
Serviciul Patriei." 
 
(Autor: Comisia) 

20. 

Anexa nr. 2  
„Modelul desenat al 
Semnului onorific În 
Serviciul Patriei pentru 
ofiţeri, funcţionari publici cu 
statut special, cu grade 
profesionale echivalente cu 
gradele de ofiţeri  

12.  Titlul Anexei nr. 2 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
„Modelul desenat al Semnului 
onorific În Serviciul Patriei pentru 
ofiţeri, funcţionari publici cu statut 
special, cu grade profesionale 
echivalente cu gradele de ofiţeri şi 
preoţi militari.” 

15.  Nemodificat 
 

Tehnică legislativă 

21. 

Legea nr. 574/2004 privind 
Semnul onorific În Serviciul 
Patriei pentru maiştri 
militari, subofiţeri şi pentru 
funcţionari publici cu statut 
special, cu grade 
profesionale echivalente cu 
gradele de maiştri militari şi 
subofiţeri 

Art. III. – Legea nr. 574/2004 privind 
Semnul onorific În Serviciul Patriei 
pentru maiştri militari, subofiţeri şi 
pentru funcţionari publici cu statut 
special, cu grade profesionale 
echivalente cu gradele de maiştri 
militari şi subofiţeri, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 1267 din 29 decembrie 2004, cu 
modificările ulterioare, se modifică şi 
se completează după cum urmează: 

Art. III. – Nemodificat 
 

 

22.  1. Titlul legii se modifică şi va avea 1. Nemodificat  



 17

 
Nr. 
Crt. 

Text de bază Text inițiativă legislativă Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

 
Lege privind Semnul 
onorific În Serviciul Patriei 
pentru maiştri militari, 
subofiţeri şi pentru 
funcţionari publici cu statut 
special, cu grade 
profesionale echivalente cu 
gradele de maiştri militari şi 
subofiţeri 

următorul cuprins: 
„Lege privind Semnul onorific În 
Serviciul Patriei pentru maiştri 
militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi 
profesionişti şi pentru funcţionari 
publici cu statut special, cu grade 
profesionale echivalente cu gradele de 
maiştri militari şi subofiţeri”. 

 
 

23. 

 
 
Art. 1. – Semnul onorific În 
Serviciul Patriei se conferă 
maiştrilor militari, 
subofiţerilor şi funcţionarilor 
publici cu statut special, cu 
grade profesionale 
echivalente cu gradele de 
maiştri militari şi subofiţeri, 
din Ministerul Apărării 
Naţionale, Ministerul 
Administraţiei şi Internelor, 
Ministerul Justiţiei, Serviciul 
Român de Informaţii, 
Serviciul de Informaţii 
Externe, Serviciul de 
Protecţie şi Pază şi Serviciul 
de Telecomunicaţii Speciale, 
care au 15, 20 şi 25 de ani de 

2. Articolul 1 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 1. – (1) Semnul onorific În 
Serviciul Patriei se conferă maiştrilor 
militari, subofiţerilor, soldaţilor şi 
gradaţilor profesionişti şi 
funcţionarilor publici cu statut 
special, cu grade profesionale 
echivalente cu gradele de maiştri 
militari şi subofiţeri, din Ministerul 
Apărării Naţionale, Ministerul 
Afacerilor Interne, Ministerul 
Justiţiei, Serviciul Român de 
Informaţii, Serviciul de Informaţii 
Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază 
şi Serviciul de Telecomunicaţii 
Speciale, care au 15, 20 şi 25 de ani 
de activitate în domeniul apărării, 

2. Nemodificat: 
 
„Art. 1. – (1) Semnul onorific În 
Serviciul Patriei se conferă maiştrilor 
militari, subofiţerilor, soldaţilor şi 
gradaţilor profesionişti şi 
funcţionarilor publici cu statut 
special, cu grade profesionale 
echivalente cu gradele de maiştri 
militari şi subofiţeri din Ministerul 
Apărării Naţionale, Ministerul 
Afacerilor Interne, Ministerul 
Justiţiei, Serviciul Român de 
Informaţii, Serviciul de Informaţii 
Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază 
şi Serviciul de Telecomunicaţii 
Speciale, care au 15, 20 sau 25 de ani 
de activitate în domeniul apărării, 

Tehnică legislativă 
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Nr. 
Crt. 

Text de bază Text inițiativă legislativă Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

activitate în domeniile 
apărării, ordinii publice şi 
siguranţei naţionale. 

 

ordinii publice şi securităţii naţionale. 
(2) Prevederile prezentei legi, 
referitoare la Semnul onorific În 
Serviciul Patriei pentru maiştri 
militari, subofiţeri şi pentru 
funcţionari publici cu statut special, 
cu grade profesionale echivalente cu 
gradele de maiştri militari şi subofiţeri 
se aplică în aceleaşi condiţii soldaţilor 
şi gradaţilor profesionişti din 
instituţiile prevăzute la alin. (1).” 

ordinii publice şi securităţii naţionale. 
 
(2) Nemodificat 
 
(Autor: Comisia) 

24. 

 
 
Art. 3. – Regulamentul 
privind descrierea şi modul 
de acordare a Semnului 
onorific În Serviciul Patriei 
pentru maiştri militari, 
subofiţeri şi pentru 
funcţionari publici cu statut 
special, cu grade 
profesionale echivalente cu 
gradele de maiştri militari şi 
subofiţeri, pentru fiecare 
categorie, precum şi modelul 
desenat al semnului onorific 
sunt prevăzute în anexele nr. 
1 şi 2 care fac parte 
integrantă din prezenta lege. 

3. Articolul 3 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 3. – Regulamentul privind 
descrierea şi modul de acordare a 
Semnului onorific În Serviciul Patriei 
pentru maiştri militari, subofiţeri, 
soldaţi şi gradaţi profesionişti şi 
pentru funcţionari publici cu statut 
special, cu grade profesionale 
echivalente cu gradele de maiştri 
militari şi subofiţeri, pentru fiecare 
categorie, precum şi modelul desenat 
al semnului onorific sunt prevăzute în 
anexele nr. 1 şi 2 care fac parte 
integrantă din prezenta lege.” 

3. Nemodificat 
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Nr. 
Crt. 

Text de bază Text inițiativă legislativă Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

 

25. 

Art. 4. - (1) Semnul onorific 
În Serviciul Patriei se 
conferă prin ordin sau 
decizie, după caz, de către: 
a) ministrul apărării 
naţionale; 
b) ministrul administraţiei şi 
internelor; 
c) ministrul justiţiei; 
d) directorul Serviciului 
Român de Informaţii; 
e) directorul Serviciului de 
Informaţii Externe; 
f) directorul Serviciului de 
Protecţie şi Pază; 
g) directorul Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale; 
h) conducătorii altor 
structuri militarizate sau 
încadrate cu funcţionari 
publici cu statut special. 

4. După alineatul (1) al articolului 4 
se introduce un nou alineat, alin. 
(11), cu următorul cuprins: 
„(11) În Ministerul Apărării 
Naţionale, Semnul onorific În 
Serviciul Patriei se conferă soldaţilor 
şi gradaţilor profesionişti prin ordin al 
şefului Statului Major General sau, 
după caz, al directorului general al 
Direcţiei generale de informaţii a 
apărării.” 

4. La articolul 4, după alineatul (1)  
se introduce un nou alineat, 
alineatul (11), cu următorul 
cuprins: 
„(11) În Ministerul Apărării 
Naţionale, Semnul onorific În 
Serviciul Patriei se conferă soldaţilor 
şi gradaţilor profesionişti prin ordin al 
şefului Statului Major al Apărării  
sau, după caz, al directorului general 
al Direcţiei generale de informaţii a 
apărării.” 
 
(Autor: Comisia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Noua denumire 

26. 

 
 
 
Art. 4. - (3) Propunerile 
nominale pentru conferirea 
Semnului onorific În 
Serviciul Patriei se trimit 

5. Alineatul (3) al articolului 4 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(3) Propunerile nominale pentru 
conferirea Semnului onorific În 
Serviciul Patriei se trimit miniştrilor, 
respectiv conducătorilor prevăzuţi la 

5. La articolul 4, alineatul (3) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(3) Propunerile nominale pentru 
conferirea Semnului onorific În 
Serviciul Patriei se trimit miniştrilor, 
respectiv conducătorilor institu ţiilor  

Omisiune materială 
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Nr. 
Crt. 

Text de bază Text inițiativă legislativă Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

miniştrilor, respectiv 
conducătorilor instituţiilor 
centrale autonome prevăzute 
la art. 1 până la data de 31 
august a fiecărui an, iar 
numărul celor ce vor fi 
decoraţi, până la data de 1 
iunie a aceluiaşi an.  

alin. (1) şi alin. (11) până la data de 31 
august a fiecărui an, iar numărul celor 
ce vor fi decoraţi, până la data de 1 
iunie a aceluiaşi an.” 

prevăzute la alin. (1) şi alin. (11) până 
la data de 31 august a fiecărui an, iar 
numărul celor care îndeplinesc 
condițiile, până la data de 1 iunie a 
aceluiaşi an.” 
 
(Autor: Comisia) 

27. 

 
 
Art. 5. - Semnul onorific În 
Serviciul Patriei pentru 
maiştri militari, subofiţeri şi 
pentru funcţionari publici cu 
statut special, cu grade 
profesionale echivalente cu 
gradele de maiştri militari şi 
subofiţeri, se poate conferi în 
număr nelimitat. 

 
 

- 

6. Articolul 5 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
“ Art. 5. - Semnul onorific În Serviciul 
Patriei pentru maiştri militari, 
subofiţeri, soldați și gradați 
profesioniști  şi pentru funcţionari 
publici cu statut special, cu grade 
profesionale echivalente cu gradele de 
maiştri militari şi subofiţeri, se poate 
conferi în număr nelimitat.” 
 
(Autor: Comisia) 

Corelare 

28. 

Art. 6.  - Semnul onorific În 
Serviciul Patriei pentru 
maiştri militari, subofiţeri şi 
pentru funcţionari publici cu 
statut special, cu grade 
profesionale echivalente cu 
gradele de maiştri militari şi 

6. După alineatul (1) al articolului 6 
se introduce un nou alineat, alin. (2), 
cu următorul cuprins: 
 
 
 
 

7. Articolul 6 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
 
„Art. 6.  – (1) Semnul onorific În 
Serviciul Patriei pentru maiştri 
militari, subofiţeri, soldați și gradați 
profesioniști  şi pentru funcţionari 

Completare necesară 
pt coroborare. 
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Nr. 
Crt. 

Text de bază Text inițiativă legislativă Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

subofiţeri, se conferă pentru: 
a) 15 ani de activitate în 
domeniile apărării, ordinii 
publice şi siguranţei 
naţionale; 
b) 20 de ani de activitate în 
domeniile apărării, ordinii 
publice şi siguranţei 
naţionale; 
c) 25 de ani de activitate în 
domeniile apărării, ordinii 
publice şi siguranţei 
naţionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„(2) Prin activitate în domeniile 
apărării, ordinii publice şi securităţii 
naţionale se înţelege perioada 
cumulată în care persoanele prevăzute 
la alin. (1) au calitatea de: 
a) maistru militar, subofiţer, 
funcţionar public cu statut special, cu 
grade profesionale echivalente cu 
gradele de maiştri militari şi 
subofiţeri, în activitate; 
b) militar angajat pe bază de 
contract/jandarm angajat cu 
contract/poliţist de frontieră angajat 
cu contract/soldat şi gradat 

publici cu statut special, cu grade 
profesionale echivalente cu gradele de 
maiştri militari şi subofiţeri, se 
conferă pentru: 
a) 15 ani de activitate în domeniile 
apărării, ordinii publice şi securităţii 
naţionale; 
b) 20 de ani de activitate în domeniile 
apărării, ordinii publice şi securităţii 
naţionale; 
c) 25 de ani de activitate în domeniile 
apărării, ordinii publice şi securităţii 
naţionale. 
(2) Nemodificat 
 
(Autor: Comisia) 

 
 
 
 
 
 
 
Conform art. 6 din 
Legea nr. 573/2004 şi 
art. 6 alin. (2) din 
Legea nr. 574/2004 
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Nr. 
Crt. 

Text de bază Text inițiativă legislativă Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

voluntar/soldat şi gradat profesionist, 
în activitate.” 

29. 

 
 
Art. 10. - Semnul onorific În 
Serviciul Patriei pentru 
maiştri militari, subofiţeri şi 
pentru funcţionari publici cu 
statut special, cu grade 
profesionale echivalente cu 
gradele de maiştri militari şi 
subofiţeri, se instituie în 
locul vechiului Ordin 
Meritul Militar şi al 
Semnului onorific În 
Serviciul Armatei pentru 
maiştri militari şi subofiţeri, 
în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 
29/2000. 

 
 
 
 

- 

8. Articolul 10 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
“Art. 10. - Semnul onorific În 
Serviciul Patriei pentru maiştri 
militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi 
profesionişti şi pentru funcţionari 
publici cu statut special, cu grade 
profesionale echivalente cu gradele de 
maiştri militari și subofiţeri se 
instituie în locul vechiului Ordin 
Meritul Militar  şi al Semnului 
onorific În Serviciul Armatei pentru 
maiştri militari şi subofiţeri, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 
29/2000 privind sistemul naţional de 
decoraţii al României, republicată.” 
 
(Autor: Comisia) 

Completare necesară 
pt coroborare. 

30. 

 
 
Art. 12. - Maiştrii militari, 
subofiţerii şi funcţionarii 
publici cu statut special, cu 
grade profesionale 
echivalente cu gradele de 

 9. Articolul 12 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
“Art. 12. - Maiştrii militari, 
subofiţerii, soldaţi şi gradaţi 
profesionişti şi funcţionarii publici cu 
statut special, cu grade profesionale 
echivalente cu gradele de maiştri 

Completare necesară 
pt coroborare. 
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Nr. 
Crt. 

Text de bază Text inițiativă legislativă Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

maiştri militari şi subofiţeri, 
decoraţi cu Ordinul Meritul 
Militar, instituit în anul 
1954, cu Semnul onorific În 
Serviciul Armatei şi cu 
Semnul onorific În Serviciul 
Patriei, beneficiază de 
prevederile Legii nr. 
80/1995 
privind statutul cadrelor 
militare, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

militari și subofiţeri, decoraţi cu 
Ordinul Meritul Militar , instituit în 
anul 1954, cu Semnul onorific În 
Serviciul Armatei şi cu Semnul 
onorific În Serviciul Patriei, 
beneficiază de prevederile Legii nr. 
80/1995 privind statutul cadrelor 
militare, cu modificările şi 
completările ulterioare.” 
 
(Autor: Comisia) 

31. 

 
Anexa 1 
„Regulament privind 
descrierea şi modul de 
acordare a Semnului onorific 
În Serviciul Patriei pentru 
maiştri militari, subofiţeri şi 
pentru funcţionari publici cu 
statut special, cu grade 
profesionale echivalente cu 
gradele de maiştri militari şi 
subofiţeri”. 

7. Titlul Anexei nr. 1 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

„Regulament privind descrierea 
şi modul de acordare a Semnului 
onorific În Serviciul Patriei pentru 
maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi 
gradaţi profesionişti şi pentru 
funcţionari publici cu statut special, 
cu grade profesionale echivalente cu 
gradele de maiştri militari şi 
subofiţeri”. 

10. Nemodificat 
 

 

32. 
  11. La anexa 1, articolul 2 se 

modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
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Nr. 
Crt. 

Text de bază Text inițiativă legislativă Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

„Art. 2. – Semnul onorific În 
Serviciul Patriei se poate acorda 
maiştrilor militari, subofi ţerilor, 
soldaţilor şi gradaţilor profesionişti 
şi funcţionarilor publici cu statut 
special, cu grade profesionale 
echivalente cu gradele de maiştri 
militari şi subofiţeri, pentru: 
a) 15 ani de activitate în domeniile 
apărării, ordinii publice şi 
securităţii naţionale; 
b) 20 de ani de activitate în 
domeniile apărării, ordinii publice 
şi securităţii naţionale; 
c) 25 de ani de activitate în 
domeniile apărării, ordinii publice 
şi securităţii naţionale.” 

33. 

  12. La anexa 1, articolul 7 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art. 7. - Pentru conferirea 
Semnului onorific În Serviciul 
Patriei, maiştrii militari, subofi ţerii, 
soldaţii şi gradaţii profesionişti şi 
funcţionarii publici cu statut 
special, cu grade profesionale 
echivalente cu gradele de maiştrii 
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Nr. 
Crt. 

Text de bază Text inițiativă legislativă Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

militari și subofiţeri trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
a) să aibă o vechime în domeniile 
apărării, ordinii publice şi 
securităţii naţionale de 15, 20 sau 
25 de ani de activitate; 
b) să aibă rezultate meritorii în 
îndeplinirea atribu ţiilor şi în 
pregătirea profesională, evidenţiate 
prin calificative de cel puţin «bun» 
sau «bine», după caz, în aprecierile 
de serviciu din ultimii 4 ani 
premergători anului în care 
urmează să li se confere semnul 
onorific În serviciul Patriei.” 
 
(Autor: Comisia) 

34. 

  13. La anexa nr. 1, articolul 8, 
literele a) şi b) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 

“a) la vechimea în activitate, 
timpul în care maiştrii militari, 
subofiţerii, soldaţii şi gradaţii 
profesionişti în activitate şi 
funcţionarii publici cu statut 
special, cu grade profesionale 
echivalente cu gradele de maiştrii 
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Nr. 
Crt. 

Text de bază Text inițiativă legislativă Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

militari și subofiţeri, au fost 
condamnaţi cu suspendare 
condiţionată a executării pedepsei 
ori au fost condamnaţi cu 
executarea acesteia, cu excepţia 
cazurilor în care, în urma 
rejudecării cauzei, instanţa 
competentă a pronunţat achitarea; 

b) anii din ultimii 4 ani 
premergători anului în care 
urmează să se confere Semnul 
onorific În serviciul Patriei pentru 
maiştrii militari, subofi ţeri, soldaţii 
şi gradaţii profesionişti şi 
funcţionari publici cu statut special, 
cu grade profesionale echivalente 
cu gradele de maiştri militari și 
subofiţeri, dacă în această perioadă 
cei în cauză au obţinut calificative 
anuale inferioare calificativului 
«bun» sau «bine», după caz.” 

35. 

  14. La anexa nr. 1, articolul 10 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
“Art. 10. - (1) Pentru maiştrii 
militari, subofi ţeri, soldaţi şi 
gradaţi profesionişti şi funcţionarii 

 
 
 
 
 
Pentru corelare cu 
celelalte articole ale 
legii şi cu art. 10 din 
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(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

publici cu statut special, cu grade 
profesionale echivalente cu gradele 
de maiştri militari și subofiţeri, 
îndreptăţiţi să li se confere Semnul 
onorific În Serviciul Patriei, durata 
activităţii în armată se calculează 
până la data de 31 august a anului 
în care sunt propuşi să primească 
însemnul. 
(2) Fac obiectul propunerilor de 
acordare a Semnului onorific În 
Serviciul Patriei inclusiv maiştrii 
militari, subofi ţerii, soldaţii şi 
gradaţii profesionişti şi funcţionarii 
publici cu statut special, cu grade 
profesionale echivalente cu gradele 
de maiştri militari și subofiţeri, care 
au îndeplinit condiţiile de primire a 
însemnului şi au fost trecuţi în 
rezervă sau direct în retragere ori 
au încetat raportul de serviciu 
pentru motive neimputabile lor, 
până la data emiterii ordinului sau 
deciziei, după caz, prin care se 
acordă Semnului onorific În 
Serviciul Patriei." 

Legea nr. 573/2004. 

36. Anexa 2 8. Titlul Anexei nr. 2 se modifică şi 15. Nemodificat  
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Nr. 
Crt. 

Text de bază Text inițiativă legislativă Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

„Modelul desenat al 
Semnului onorific În 
Serviciul Patriei pentru 
maiştri militari, subofiţeri şi 
funcţionari publici cu statut 
special, cu grade 
profesionale echivalente cu 
gradele de maiştri militari şi 
subofiţeri”. 

va avea următorul cuprins: 
„Modelul desenat al Semnului 
onorific În Serviciul Patriei pentru 
maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi 
gradaţi profesionişti şi funcţionari 
publici cu statut special, cu grade 
profesionale echivalente cu gradele de 
maiştri militari şi subofiţeri”. 

 

37. 

Legea nr. 223/2015 privind 
pensiile militare de stat  
 
 
Art. 81. - (1) În sistemul 
pensiilor militare de stat, în 
afara pensiilor se mai pot 
acorda, în condiţiile 
prezentei legi, următoarele 
drepturi: 
a) tratament balnear şi de 
recuperare, în condiţiile 
legii; 
b) ajutor de deces, conform 
prevederilor legale, în cazul 
decesului militarului, 
poliţistului sau 
funcţionarului public cu 
statut special, pensionarului 

Art. IV. – Legea nr. 227/2015 privind 
pensiile militare de stat, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 556 din 27 iulie 2015, cu 
modificările și completările  
ulterioare, se completează după cum 
urmează: 
La articolul 81, după alineatul (1) se 
introduc două noi alineate, alin. (11) și 
(12) cu următorul cuprins:  
(11) Pensionarii militari pot beneficia 
de drepturile prevăzute la alin. (1) lit. 
a) prin atribuirea de bilete, în 
condițiile legii, după cum urmează: 
a) gratuit – pensionarii de invaliditate, 
în cadrul programului de recuperare 
avizat de comisia de expertiză 
medico-militară, pe baza propunerilor 
formulate de medicul specialist din 

Art. IV. – La articolul 81 din Legea 
nr. 223/2015 privind pensiile militare 
de stat, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 556 din 27 
iulie 2015, cu modificările și 
completările  ulterioare, după 
alineatul (1) se introduc două noi 
alineate, alineatele (11) și (12) cu 
următorul cuprins:  
 
“(11) Nemodificat 
 
 
 
a) Nemodificat 
 
 
 
 

Eroare materială 
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(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

militar ori al unui membru al 
familiei acestuia. 

cadrul spitalului din sistemul de 
apărare, ordine publică și securitate 
națională, pe lângă care funcționează 
acesta; 
b) cu suportarea de către beneficiar a 
unei contribuții bănești – alții decât 
cei prevăzuți la lit. a). 
 
 
(12) Numărul biletelor de tratament 
balnear și de recuperare, inclusiv cele 
care se acordă gratuit, potrivit actelor 
normative cu caracter reparatoriu, 
condițiile și modul de acordare, 
precum și modul de distribuire sau de 
decontare a acestora se stabilesc prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

 
 
 
 
b) cu suportarea de către beneficiar a 
unei contribuții bănești de maximum 
50% din valoarea biletului, potrivit 
criteriilor și condițiilor stabilite prin 
ordin al ministrului ap ărării na ționale, 
cu excepția celor prevăzuți la lit. a). 
(12) Nemodificat 
 

 


