
EXPUNERE DE MOTIVE

Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ

LEGE
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 270/2015 privind Statutul

rezerviştilor voluntari

Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii proiectului de act normativ

In urma punerii în aplicare, la nivelul Ministerului Apărării 
Naţionale, a prevederilor Legii nr. 270/2015 privind Statutul 
rezerviştilor voluntari, activităţile de recrutare şi selecţie a 
candidaţilor pentru îndeplinirea serviciului militar în calitate de 
rezervist voluntar des^şurate în perioada 2017-2019 nu au 
asigurat nivelul aşteptat de încadrare a numărului de funcţii 
prevăzut pentru această categorie de militari, principalul factor 
constituindu-1 caracterul neatractiv al unor prevederi ale Legii nr. 
270/2015.

Dintre elementele de reglementare care au determinat 
neînscrierea în procesul de recrutare şi selecţie sau, ulterior, 
renunţarea la continuarea acestuia, pot fi reţinute următoarele:

- beneficiile obţinute în calitate de rezervist voluntar (în 
special remuneraţia în cuantum de 10 % din suma reprezentând 
solda de funcţie şi solda gradului deţinut în perioada în care nu 
participă la instruire sau la misiuni) sunt apreciate ca fiind foarte 
scăzute în raport cu obligaţiile şi sarcinile asociate acestui 
serviciu;

- obligativitatea anunţării părăsirii localităţii de domiciliu sau 
a deplasării în străinătate, respectiv rezilierea contractului pentru 
plecări în străinătate pe o perioadă mai mare de 60 zile, cu 
obligarea restituirii cheltuielilor pentru selecţie şi instruirea 
iniţială sunt percepute ca restrângeri excesive ale dreptului la 
liberă circulaţie;

- prevederile referitoare la obligativitatea restituirii cheltuielilor 
pentru recrutare şi selecţie de către cetăţenii care, din motive 
imputabile lor, renunţă la semnarea angajamentului sau cărora le 
încetează contractul în calitate de rezervist voluntar sunt apreciate 
ca inechitabile (sau chiar discriminatorii), având îa vedere faptul
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că, pentru recrutarea şi selecţia personalului militar în activitate, 
cadrul legal nu prevede o asemenea obligativitate.

Proiectul de act normativ nu transpune legislaţia comunitară şi nu creează 
cadrul pentru aplicarea directă a acesteia.________________________________

Soluţiile legislative propuse asigură creşterea atractivităţii 
serviciului militar în calitate de rezervist voluntar, prin creşterea 
nivelului de remunerare şi prin eliminarea unor 
obligaţii/constrângeri.

La modificarea art. 1 alin. (3) se are în vedere corelarea cu 
prevederile art. 21 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi 
regimul stării de urgenţă, cu modificările şi completările 
ulterioare.

Prin modificarea art. 3 lit. e) se are în vedere corelarea cu 
prevederile art. 21 alin. (1) din lege.

Se modifică prevederile art. 3 lit. h), apreciindu-se ca excesivă 
constrângerea din textul iniţial, propunerea de eliminare a 
textului neafectând responsabilitatea celui în cauză de a se 
prezenta la unitate în termenul prevăzut prin ordinul de chemare.

Prin modificarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi ale art. 6 
se are în vedere creşterea atractivităţii serviciului militar în 
calitate de rezervist voluntar prin creşterea nivelului de 
remunerare la semnarea contractului şi pe durata acestuia. In 
acest sens, la indemnizaţia de instalare se va adăuga, în plus faţă 
de prevederile actuale, gradaţiile şi solda de comandă, iar 
cuantumul remuneraţiei acordate în perioada în care rezerviştii 
voluntari nu participă la instruire sau la misiimi se va mări la 30 
% din solda de fiincţie, Ia care se va adăuga solda gradului 
deţinut.

Se modifică art. 5 alin. (1) lit. j), în sensul precizării condiţiei 
de aplic^e a prevederii privind selecţionarea, cu prioritate, în 
vederea pregătirii în sistemul formării personalului militar în 
activitate, după fmalizarea primului contract.

Se abrogă art. 5 alin. (4) apreciindu-se ca dublă prevedere, 
având în vedere faptul că încetarea contractului în baza art. 27 
alin. (1) lit. o) şi p) se face în urma deciziei comisiilor de 
expertiză medico-militară.

Se modifică prevederile art. 10, avându-se în vedere faptul că 
rezerviştii voluntari, pe durata participării la instruire sau la 
misiuni, au aceleaşi drepturi şi obligaţii, similar personalului 
militar în activitate.

Se modifică prevederile art. 12 alin. (1) lit. f) pentru corelare
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cu prevederile art. 19 şi coroborat cu prevederile art. 41 alin. (1) 
din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru 
apărare, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora 
soldaţii şi gradaţii în rezervă se ţin în evidenţă până la împlinirea 
vârstei de 55 ani.

Se modifică art. 13 apreciindu-se că nivelul de reglementare a 
repartiţiei pe structuri a rezerviştilor voluntari este mult prea ridicat, 
aceasta putând fi stabilită de către şeful Statului Major al Apărării, 
respectiv de către şefii structurilor centrale.

Se elimină prevederile art. 14 alin. (4) şi se modifică prevederile 
art. 14 alin. (2), art. 16 şi art. 31 în sensul eliminării obligativităţii 
restituirii cheltuielilor efectuate pentru recrutare şi selecţie, în 
situaţia în care cei în cauză nu doresc să semneze angajamentul sau 
contractul, respectiv cărora le încetează contractul din motive 
imputabile lor.

Se modifică prevederile art. 14 alin. (5) şi art. 15 pentru evitarea 
interpretării eronate a cuantumului sumei acordate pe durata 
instruirii iniţiale şi pentru clarificarea categoriilor de cetăţeni care 
participă la programul de instruire iniţială - sunt incluşi în această 
categorie şi cei care au îndeplinit serviciul militar în alte 
arme/specialităţi militare decât cea a funcţiei, mtrucât se impune 
dobândirea unor cunoştinţe şi formarea unor deprinderi specifice 
mainte de încadrarea funcţiei respective, la semnarea contractului.

Se modifică prevederile art. 17 avându-se în vedere că data 
depunerii jurământului militar se stabileşte conform reglementărilor 
m vigoare.

Se modifică art. 20 alin. (2) şi se introduce alin. (4) în sensul 
creării posibilităţii încadrării ca rezervişti voluntari a cadrelor 
militare şi a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti în primul an după 
trecerea în rezervă, ^ă a mai parcurge probele de selecţie.

Se modifică art. 21 în sensul eliminării unor blocaje în 
executarea instruirii rezerviştilor pe durata primului an de contract 
- în forma actuală a prevederilor, în situaţia în care contractul ca 
rezervist voluntar este încheiat în prima parte a anului, acesta nu 
poate executa instruirea în anul respectiv întrucât nu este 
mdeplinită condiţia legală referitoare la termenul de înmânare a 
ordinului de chemare (până la data de 20 decembrie a anului, 
pentm anul următor).

. Se abrogă prevederile art. .22 alin. (3) referitoare la 
obligativitatea prezentării rezervistului la unitate, la solicitarea 
comandantului, pentru actualizarea datelor de evidenţă militară, 
deoarece poate fi interpretată eronat în sensul că orice chemare 
în afara cadrului formal (ex: un apel telefonic, o comunicare
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verbală ş,a.) ar deveni obligaţie pentru rezervistul voluntar fără 
ca acesta să aibă protecţie în raport cu angajatorul. Actualizarea 
datelor de evidenţă militară se poate realiza pe timpul 
participării la instruire.

Se modifică prevederile art. 24 lit. c) în sensul corelării cu 
prevederile art. 21 alin. (2) lit. b).

Se modifică prevederile art. 26 în sensul extinderii situaţiilor de 
suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu a rezerviştilor 
voluntari cu angajatorii, inclusiv pe timpul participării la 
instruire, precum şi pentm corelarea cu propunerea de 
modificare a prevederilor art. 21.

Se modifică prevederile art. 27 alin. (1) lit. b) şi r) referitoare la 
situaţiile de încetare a contractului, pentm creşterea flexibilităţii 
privind încadrarea rezervistului voluntar, fiind în concordanţă cu 
înţelegerea raporturilor stabilite între rezervistul voluntar şi 
instituţia prevăzută la art. 1 din lege.

Se abrogă art. 27 alin. (1) lit. q) avându-se în vedere faptul că 
prevederea din textul iniţial a generat un număr mare de 
renunţări în rândul candidaţilor recmtaţi, fiind interpretată ca o 
limitare a dreptului la libera circulaţie. Eliminarea nu afectează 
responsabilitatea celui în cauză de a respecta prevederile 
contractului.

Se modifică art. 28 alin. (2) ca urmare a necesităţii corelării cu 
propunerea de la art. 27 alin. (1) de eliminare a lit. q).

Se modifică prevederile art. 34 şi art. 35 pentm corelarea cu 
propunerea de modificare a art. 14.

Se abrogă prevederile art. 39, acestea fiind în contradicţie cu 
cele ale art. 5 alin. (1) lit. b) şi ale art. 6.

3. Alte 
informaţii

Nu sunt.

Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

Nu este cazul.1. Impactul macroeconomic
V. Impactul asupra mediului 
concurenţial şi domeniului ajutoarelor de Nu este cazul.
stat
2. Impactul asupra mediului de afaceri Nu este cazul.
2\ Impactul asupra sarcinilor 
administrative

Nu este cazul.

2^. Impactul asupra întreprinderilor mici 
şi mijlocii________________________

Nu este cazul.
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Aplicarea prevederilor proiectului de act 
normativ:
- se adresează cetăţenii români cam vor 
mdq)lini serviciul militar în calitate de 
rezervist voluntari;
- determină creşterea calităţii şi cantită^ 
rezervei operaţionale;
- permite con^letarea cu resurse umane a 
stnicturilor din SNAp, care au m statele de 
organizare această categorie de pasonal, 
pe tinpul stărilor excepţionale (urgenţă, 
asediu, mobilizare şi război) sau 
executarea unor misiuni pe tinţ) de pace;

permite creşterea cuantumului 
remunoaţiei acordate, de la 10% la 30 % 
din solda de funcţie.

3. Impactul social

Nu este cazul.4. Impactul asupra mediului
Nu sunt.5. Alte informaţii

Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 

pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

- mii lei -
Media 
pe 5Anul

curent Următorii 4 aniIndicatori ani
2020 2021 2022 2023 2024

1. Modificări ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:

(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit

b) bugete locale:
(i) impozit pe profit

c) bugetul asigurărilor sociale 
de stat:

(i) contribuţii de asigurări
2. Modificări ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acesta:

(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii______

a
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b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii

c) bugetul asigurărilor sociale 
de stat:

(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii

3. Impact financiar, 
plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea 
creşterii cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a 

reducereacompensa 
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor
veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare

Aplicarea proiectului de act normativ nu 
necesită alocarea unor fonduri suplimentare, 
cheltuielile încadrându-se în limitele aprobate 
anual prin bugetele Ministerului Apărării 
Naţionale şi Ministerului Afacerilor Interne.

7. Alte informaţii

Secţiunea a 5-a>
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

Proiectul de act normativ 
determina

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea 
prevederilor proiectului de act normativ:
a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau 
abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului 
de act normativ;
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în 
vederea implementării noilor dispoziţii.

va
completarea 
modificarea Ordinului 
ministrului apărării 
naţionale
nr. M 25/2017 şi a 
Ordinului ministrului
afacerilor 
nr. 139/2017-. ■ -

Şl

interne

Incompatibilitatea proiectului de act normativ cu 
legislaţia în domeniul achiziţiilor publice: 
a) impact legislativ - prevederi de modificare şi 
completare a actului normativ îh domeniul achiziţiilor

Nu este cazul. i •:

i.;,
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publice, prevederi derogatorii;
b) norme cu impact la nivel operaţional/tehnic - 
sisteme electronice utilizate în desfăşurarea 
procedurilor de achiziţie publică, unităţi centralizate 
de achiziţii publice, structură organizatorică interna a 
autorităţilor contractante.______________________
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu
legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare_________________________
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a 
actelor normative comunitare

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Nu este cazul.4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
5. Alte acte normative şi/sau documente
internaţionale din care decurg angajamente_______
6. Alte informaţii

Nu este cazul.

Nu sunt.

Secdunea a 6-a
f

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

1. Informaţii privind procesul de consultare cu
organizaţii neguvemamentale, institute de cercetare 
şi alte organisme implicate_____________________
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a 
avut loc consultarea, precum şi a modului în care 
activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul 
proiectului de act normativ

Nu este cazul.

Nu este cazul.

3.Consultările 
administraţiei publice locale, în situaţia în care 
proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale 
acestor autorităţi, m condiţiile Hotărârii Guvernului 
nr. 521/2005 privind procedura de consultare a 
stmcturilor asociative ale autorităţilor administraţiei 
publice locale la elaborarea proiectelor de acte 
normative

organizate autorităţilecu

Nu este cazul.

4.Consultările des^şurate în cadml consiliilor 
interministeriale, în conformitate cu prevederile 
Hotărârii
constituirea consiliilor interministeriale permanente

Nu este cazul.Guvernului nr. 750/ 2005 privind

5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării

Proiectul de act normativ 
a fost avizat favorabil de^ 
Consiliul Legislativ ^prin -X

. .\
■ <•
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avizul nr.l 193/2020. 
Proiectul de act normativ 
a fost avizat favorabil de 
Consiliul Economic şi 
Social prin avizul 
nx. 11450/2020.
Proiectul de act normativ 
a fost avizat de 
Consiliul Suprem de 
Apărare a Ţării prin 
Hotărârea C.S.A.T 
nr.140/13.11.2020

c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi

6. Alte informaţii Nu sunt.

Secţiunea a 7~a
Activităţi de informare publică privind elaborarea 

şi implementarea proiectului de act normativ

Pentru proiectul de act 
fost

îndeplinită procedura 
stabilită prin Legea nr.

privind 
transparenţa decizională 
în administraţia publică, 
republicată.

normativ a

1. Informarea societăţii civile cu privire la 
necesitatea elaborării proiectului de act normativ 52/2003

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul 
impact asupra mediului în urma implementării 
proiectului de act normativ, precum şi efectele 
asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau 
diversităţii biologice.

Nu este cazul.

Nu sunt.3. Alte informaţii

Secţiunea a 8-a 
Măsuri de implementare

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act 
normativ de către autorităţile administraţiei publice 
centrale şi/sau locale - înfiinţarea 
organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor 
existente

Nu este cazul.unor noi

Nu sunt.2. Alte informaţii

8



Faţă de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor 
voluntari, pe care îl supunem Parlamentului spre adoptare, cu procedura de 
urgenţă prevăzută de art.76 alm.(3) din Constituţia României, republicată.

PRIM-MINIST
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■ A/rC'/t 2" lAK Am
TABEL COMPARATIV 

CU propunerile de modificare şi completare a Legii nr. 270/ 2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari

a:'^r.:
crfe

Se modifică articolul 1 alin. fS), astfel:Art. 1

(3) La instituirea stării de asediu, precum şi la declararea stării de 
mobilizare sau a stării de război, contractele rezerviştilor voluntari se 
suspendă, iar aceştia sunt concentraţi/mobilizaţi, în condiţiile legii, şi sunt 
încadraţi pe aceleaşi funcţii. La desconcentrare sau la declararea 
demobilizării, rezerviştii voluntari sunt desconcentraţi sau demobilizaţi, iar 
contractele se derulează în continuare până la expirarea acestora.

(3) La instituirea stării de urgenţă sau a stării de asediu, precum şi la 
declararea stării de mobilizare sau a stării de război, contractele 
rezerviştilor voluntari se suspendă, iar aceştia sunt concentraţi/mobilizaţi, 
în condiţiile legii, şi sunt încadraţi în aceleaşi funcţii. La desconcentrare 
sau la declararea demobilizării, rezerviştii voluntari sunt desconcentraţi sau 
demobilizaţi, iar contractele se derulează în continuare până la expirarea 
acestora.

1

Se modifică articolul 3 Ut e) si h), astfel:Art. 3
Pe durata contractului, rezerviştii voluntari au următoarele îndatoriri:

e) să participe necondiţionat la instruire şi îndeplinirea misiunilor, pe 
teritoriul naţional, şi la misiuni în afara teritoriului naţional, potrivit 
obligaţiilor asumate de România prin tratate internaţionale, în funcţie de 
cerinţele Ministcruiui Apărării Naţionale, conform IcgU^

e) să participe necondiţionat la instruire şi îndeplinirea misiunilor pe 
teritoriul naţional, precum şi ia misiuni în afara teritoriului statului român, 
potrivit obligaţiilor asumate de România prin tratate internaţionale;2

cu care au încheiat contract despre 
modificările apărute în datele de evidenţă şi anunţare, precum şi despre 
părăsirea localităţii de domiciliu^reşedinţă pentru o perioadă mai marc de
48 de orc;

h) să înştiinţeze, în cel mai scurt timp, unitatea cu care au încheiat contract 
despre modificările apărute în datele de evidenţă şi de anunţare;

Se modifică articolul 5 alin. (1) literele b) si j) si se abroză alin. U) astfel:Art. 5
(1) Rezerviştii voluntari sunt asiguraţi şi declaraţi în continuare în 

sistemul public de pensii, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi în 
sistemul asigurărilor de şomaj pentru perioadele în care participă la 
instruire şi la îndeplinirea misiunilor în structurile prevăzute la art. 1 alin. 
(1) în care sunt încadraţi, beneficiind de următoarele drepturi şi facilităţi:3

„b) indemnizaţie de instalare, egală cu solda de funcţie, la 
solda de grad, gradaţiile şi solda de comandă, după caz, prevăzute de 
reglementările aplicabile personalului militar în activitate, pentru gradul 
militar deţinut şi funcţia încadrată la data plăţii, acordată la semnarea fiecărui

b) primă de fidelitate, egală cu solda de funcţie şi de grad, prevăzute de 
reglementările aplicabile personalului militar în activitate, pentru gradul 
militar deţinut şi funcţia încadrată la data plăţii, acordată la semnarea fiecărui 
contract cu o durată de minimum 3 ani, încheiat în condiţiile prevăzute la

1



INr.'

contract cu o durată de minimum 3 ani, încheiat în condiţiile prevăzute la art. 
18 alin. (2);

art. 18 alin. (2);

j) selecţionarea, cu prioritate, în vederea pregătirii în sistemul formării personalului 
militar în activitate.

j) selecţionarea, cu prioritate, în vederea pregătirii în sistemul formării 
personalului militar în activitate, după finalizarea primului contract, în 
condiţiile aplicării dispoziţiilor art 36 Ut k), art 38 Ut c) şi art 40 Ut c) 
din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi 
completările ulterioare.

(4) Rezer\dştii—voluntari—cărora—le—încetează—contractul—m—haza
prevederiler-tMt^;--27 alin.' (1) lit. o) şi-^-sunt expertizaţi de către comisiile
de expertiză medico-militară, care decid cu privire la aptitudinea sau
inaptitudinea pentru îndeplinirea serviciului militar ca rezervist voluntar, pe
baza aceloraşi criterii de expcrtizare ale-personalului militar în activitate.

Se abrosă alin. (4)

Se modifică articolul 6. astfel:
Rezerviştii voluntari, în perioada în care nu participă la instruire sau la 

misiuni, sunt menţinuţi în sistemul public de pensii, în sistemul asigurărilor 
sociale de sănătate şi în sistemul asigurărilor de şomaj, beneficiază lunar de o 
indemnizaţie, în cuantum de 30 % din suma reprezentând solda de funcţie în 
care sunt încadraţi, conform contractului încheiat, la care se adaugă solda 
gradului deţinut. In această perioadă, rezerviştii voluntari sunt contribuabili 
ai sistemului de asigurări sociale, iar remuneraţia lunară este venit supus 
impozitului pe venit şi bază de calcul al contribuţiilor sociale, datorate 
potrivit legii.

Art. 6
Rezerviştii voluntari, în perioada în care nu participă la instruire sau la 

misiuni în cadrul structurilor în care sunt încadraţi sunt, în continuare, 
declaraţi în sistemul public de pensii, în sistemul asigurărilor sociale de 
sănătate şi în sistemul asigurărilor de şomaj, beneficiază lunar de o 
remuneraţie, în cuantum de î-0 % din suma reprezentând solda de funcţie pe 
care sunt încadraţi, conform contractului încheiat şi solda gradului deţinut, 
în această perioadă, rezerviştii voluntari sunt contribuabili ai sistemului de 
asigurări sociale, iar remuneraţia lunară este venit supus impozitului pe 
venit şi bază de calcul al contribuţiilor sociale, datorate potrivit legii.

4

Se modifică articolul 10. astfel:
(1) Rezerviştilor voluntari, pe durata participării la instruire sau la 

misiuni, le este interzisă exercitarea unor drepturi, conform dispoziţiilor art. 
28 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările 
şi completările ulterioare.

(2) Rezerviştilor voluntari, pe durata participării la instruire sau la 
misiuni, le este restrânsă exercitarea unor drepturi şi libertăţi, conform 
dispoziţiilor art. 29 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, 
cu modificările şi completările ulterioare.”.

Art. 10
—(1) Rezerviştilor voluntari, pe durata participării-la instruire sau la
misiuni în structurile în care sunt încadraţi, le este interzisă exercitarea
următoarelor drepturi:
—a) să desfeşeare-propagandă prin orice mijloace sau alte activităţi, în
favoarea partidelor, formaţiunilor sau organizaţiilor politice, ori a unui
candidat independent pentru funcţii publice;
—b) să declare sau să participe la greva7
—(2) Rezerviştilor voluntari, pe durata participării--la instruire sau la
misiuni în-str-ueturile în-care sunt încadraţi, le este restrânsă exercitarea
unor drepturi şi libertăţi, astfel:
—a) exprimarea opiniilor politice;
--b-)-exprimarea în public a unor opinii contrare intereselor României şi

5
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—c) participarea la mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau întruniri cu
caracter politic ori siftdiealr-^u excepţia activităţilor la care se participă în
misiune;
—d) deplasarea'în străinătate fără informarea prealabilă, cu cel pu|in două 
zile înainte de plecare—a-comandantului/şefiilui—structurii în -eare este
încadrat ca rezervist voluntar.
—(3) Condiţiile în care vor putea sa-prezinte public informaţii militare sunt
stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale.-

9,r.

Se modifică articolul 12 alin. (1) Ut. f), astfel:Art. 12
(1) Cetăţenii români care urmează să devină rezervişti voluntari trebuie 

să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
6

f) să aibă vârsta cuprinsă între 18 şi 55 de ani, pentru cei care optează 
pentru cadre militare rezervişti voluntari, respectiv între 18 şi 50 de ani, 
pentru cei care optează pentru soldaţi şi gradaţi rezervişti voluntari

f) să aibă vârsta cuprinsă între 18 şi 55 de ani.

Se modifică articolul 13. astfel:Art 13
Structurile şi numărul de funcţii pe categorii de rezervişti voluntari se 

stabilesc anual prin ordin al ministrului apărării naţionale, în funcţie de 
fondurile aprobate cu această destinaţie prin bugetul Ministerului Apărării 
Naţionale.

Numărul de funcţii pe categorii de personal care pot fi încadrate cu 
rezervişti voluntari se stabileşte anual, prin ordin al ministrului apărării 
naţionale, în funcţie de fondurile aprobate cu această destinaţie prin bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale.

7

Se modifică articolul 14. astfel:
(1) Recrutarea şi selecţia rezerviştilor voluntari se organizează şi se execută 

de către structurile specializate ale Ministerului Apărării Naţionale.
(2) Cheltuielile necesare pentru recrutarea şi selecţia rezerviştilor 

voluntari se suportă din bugetul Ministerului Apărării Naţionale.
(3) Modul de executare a selecţiei rezerviştilor voluntari pe corpuri de 

personal militar se stabileşte prin ordin al ministrului apărării naţionale. 
Selecţia este obligatorie pentru toţi cetăţenii care optează să devină 
rezervist voluntar, indiferent dacă au satisfăcut sau nu serviciul militar în 
una dintre formele prevăzute de lege.

(4) După executarea selecţiei, cetăţenii care nu au îndeplinit serviciul 
militar, precum şi cei instruiţi în alte arme/specialităţi militare decât cea a 
funcţiei pe care urmează să o încadreze, declaraţi admişi, semnează un

Art. 14
(1) Recrutarea şi selecţia rezerviştilor voluntari se organizează şi se execută 

de către structurile specializate ale Ministerului Apărării Naţionale.
(2) Cheltuielile necesare pentru recrutarea şi selecţia rezerviştilor 

voluntari se suportă din bugetul Ministerului Apărării Naţionale. Cetăţenii 
care optează să devină rezervişti voluntari şi renunţă, din motive imputabile 
lor, la semnarea angajamentului prevăzut la alin. (5), pe timpul recrutării şi 
seleoţiei^-suntK^bligaţi să-restituie cheltuielile generate de acestea.

(3) Modul de executare a selecţiei rezerviştilor voluntari pe corpuri de 
personal militar se stabileşte prin ordin al ministrului apărării naţionale. 
Selecţia este obligatorie pentru toţi cetăţenii care optează să devină 
rezervist voluntar, indiferent dacă au satisfăcut sau nu serviciul militar în 
una dintre formele prevăzute de lege.

8
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(^) Dacă după efectuarea selecţiei cetăţenii declaraţi admişi nu mai

doresc să devină rezervişti voluntari, sunt obligaţi sa suporte cheltuielile
generate de recrutare şi seleeţ-ie.

(5) După executarea selecţiei, cetăţenii care nu au îndeplinit serviciul 
militar activ, declaraţi admişi, semnează un angajament, prin care se obligă 
ca, după finalizarea perioadei de instruire iniţială, să încheie contractul ca 
rezervist voluntar.

angajament, prin care se obligă ca, după finalizarea perioadei de instruire 
iniţială, să încheie contractul ca rezervist voluntar.

Se modifică articolul 15. astfel:
(1) După semnarea angajamentului, cetăţenii prevăzuţi la art. 14 alin. 

(4) parcurg un program de instruire iniţială în cadrul structurilor 
specializate ale Ministerului Apărării Naţionale. Structurile specializate, 
modul de executare a instruirii iniţiale şi durata acesteia se stabilesc prin 
ordin al şefului Statului Major al Apărării.

(2) Pe durata programului de instruire iniţială, participanţii au aceleaşi 
drepturi, facilităţi şi îndatoriri ca şi soldaţii profesionişti în activitate. Ei 
beneficiază, lunar, de o sumă egală cu solda de funcţie corespunzătoare unui 
soldat profesionist în activitate, la care se adaugă solda gradului minim al 
fiecărui corp de personal militar pentru care se instruieşte. Suma primită pe 
durata programului de instruire iniţială constituie venit asimilat salariilor în 
înţelesul impozitului pe venit şi bază de calcul a contribuţiilor sociale.

Art. 15
(1) După semnarea angajamentului, cetăţenii prevăzuţi la art. 14 alin. 

parcurg un program de instruire iniţială în cadrul structurilor specializate 
ale Ministerului Apărării Naţionale. Structurile specializate, modul de 
executare a instruirii iniţiale şi durata acesteia se stabilesc prin ordin al 
şefului Statului Major General.

(2) Pe durata programului de instruire iniţială, participanţii au aceleaşi 
drepturi, facilităţi şi îndatoriri ca şi soldaţii profesionişti în activitate. Ei 
beneficiază, lunar, de o sumă egală cu solda de funcţie corespunzătoare 
unui soldat profesionist în activitate, la care se adaugă solda gradului 
minim al fiecărui corp de personal militar pentru care se instruieşte. Suma 
primită pe durata programului de instruire iniţială constituie venit asimilat 
salariilor în înţelesul impozitului pe venit şi bază de calcul al contribuţiilor 
sociale.
(3) Cetăţenii care au îndeplinit serviciul militar activ nu parcurg programul 

instruire iniţială.

9

(3) Cetăţenii care au îndeplinit serviciul militar activ în arma şi 
specialitatea militară a funcţiei în care urmează a fi încadraţi nu parcurg 
programul de instruire iniţială.

(4) Cetăţenii care au îndeplinit serviciul militar în alte arme şi specialităţi 
militare decât ce a funcţiei în care urmează a fi încadraţi parcurg numai 
modulul instruirii individuale de specialitate din cadrul programului de 
instruire iniţială, 

Alineat nou

Nerespectarea de către participanţii la instruirea iniţială a 
angajamentului prevăzut la art. 14 alin. (§), precum şi întreruperea instruirii 
iniţiale din motive imputabile lor atrag plata cheltuielilor efectuate pentru 
feerutare, selecţie şi instruirea iniţială.

(2) Metodologia de determinare a cheltuielilor efectuate pe timpul

’iig •*S

V.;. Se modifică articolul 16. astfel:
(1) Nerespectarea de către participanţii la instruirea iniţială a 

angajamentului prevăzut la art. 14 alin. (4)^ precum şi întreruperea instruirii 
iniţiale din motive imputabile lor atrag plata cheltuielilor efectuate pentru 
instruirea iniţială.

(2) Metodologia de determinare a cheltuielilor efectuate pe timpul

10
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recrutării, selecţiei şi instruirii iniţiale, precum şi modalitatea de restituire a 
cheltuielilor-generate de acestea se stabilesc prin ordin al ministrului 
apărării naţionale.

instruirii iniţiale şi modalitatea de restituire a acestora se stabilesc prin ordin 
al ministrului apărării naţionale.

Se modifică articolul 17. astfel:
Pe durata perioadei de instruire iniţială, cetăţenii care au participat la 

aceasta depun jurământul militar în condiţiile prevăzute de lege.

Art. 17
La finalul: perioadei de instruire iniţială, cetăţenii care au participat la 

aceasta depun jurământul militar prevăzut de lege.11

Se modifică articolul 20 alin. (2) si se introduce alin. (4), astfel:Art. 20

(2) în situaţia în care contractul prevăzut la alin. (1) se încheie în 
termen de 3 ani de la trecerea în rezervă, rezerviştii nu mai participă ia 
instruirile anuale.

(2) In situaţia în care contractul prevăzut la alin. (1) se încheie în termen 
de 3 ani de la trecerea în rezervă, cei în cauză nu mai execută instruirea 
prevăzută la art 22 alin, (1) pe durata primului contract

(4) Prin excepţie de la prevederile art 14 alin. (3), rezerviştii prevăzuţi 
la alin. (1) pot fi repartizaţi în funcţii corespunzătoare gradului, armei şi 
specialităţii militare deţinute fără a mai parcurge probele de selecţie, dacă 
optează pentru îndeplinirea serviciului militar în calitate de rezervist 
voluntar în primul an de la trecerea în rezervă.

12

Alineat nou

Se modifică articolul 21. astfel:
(1) Rezerviştii voluntari pot fi concentraţi sau mobilizaţi, după caz, 

pentru participarea la instruire sau îndeplinirea unor misiuni în ţară şi în 
afara teritoriului statului român, în raport cu nevoile Ministerului Apărării 
Naţionale, potrivit legii.

(2) Chemarea rezerviştilor voluntari, în situaţiile prevăzute la alin. (1), 
se face prin ordine de chemare, care cuprind motivele chemării şi perioada 
concentrării, întocmite şi înmânate prin grija structurilor în care sunt 
încadraţi, astfel:

a) cu cel puţin 60 de zile înainte, pentru concentrările în vederea 
participării la instruire sau la misiuni;

b) imediat, la instituirea stării de urgenţă, a stării de asediu, la declararea 
stării de mobilizare, a stării de război, pe timpul 
antrenamentelor/exerciţiilor de mobilizare, precum şi altor activităţi 
stabilite prin ordin al şefului Statului Major al Apărării.

(3) In perioada în care deţin calitatea de rezervist voluntar, cetăţenii nu 
pot fi mobilizaţi la locul de muncă şi nu pot fi folosiţi pentru prestări de

Art. 21
—(1) Rezerviştii voluntari pot fi concentraţi sau mobilizaţi, după-eaz,
pentru participare la instruire sau la misiuni în structurile în care sunt
îneadraţi, potrivit legii.-
—(2) Rezerviştii voluntari-sunt concentraţi/mobilizaţi şi pentru îndeplinirea
unor misiuni în afara teriteriului naţional, în raport eu nevoile forţelor
destinate-apărării,- potrivit legii.

-(2)—Rezerviştii—voluntari—sunt—concentraţi/—mobilizaţi—şi—pentru
13 îndeplinirea unor misiuni în afara teritoriului naţional, în raport cu nevoile

forţelor destinate apărării, potrivit legii.
(3) Chemarea rezerviştilor voluntari, în situaţiile prevăzute la alin. (1) şi

(2), se face prin ordine de chemare, care cuprind motivele chemării şi
perioada concentrării, mtoemite şi înmânate prin grija-structurilor în care

ggiţuat încadraţi, astfel: 
p-^^^ă la data de 20 decembrie a fiecărui an, pentru participarea la 

fh y pre\^ăzute în contract pentru anul următort
//'I- puţin 60 de zile înainte, pentru ceneentrările în vederea

'msw



partioiparii lo-nusiuni ou o durata mai-maro de 15 zile sau la alte forme de
instruire neprevăzute expres în contract^ ■ 

o) imediat, la-deolororea stării de război, a mobilizQrii,-i«stituirea stării de
asediu, a stării de urgenţă-preoum şi pe timpul ontrenamentelor/exeroiţiilor
de-mobilizare, precum--şi—altor aetivităţi-stabilite prin ordin al şefului
Statului Major General.

(‘1) Modificăr-ile-privihd motivele chemării-şi perioadele-de desfăşurare 
ale-instruirilor prevăzute la alin. (3) lit. a)-se-comuflieă-rezerviştilor
voluntari ou cel-puţin 30 de zile înainte de data desfaşurării-acestora;

(5) în perioada! în care deţin calitatea-de-rezervist voluntar, cetăţenii nu
pot-fî-mebilizaţi 'la locul -de-munca ştmu pot fi folosiţi pentru prestări de 
serviGiiyîn condiţiile legiir

servicii, 4iiiile legii.

5 A^Wf/W
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Se abroză articolul 22 alin. (3)Art. 22

(3) Rezerviştii-voluntari-sunt-obligaţi sa se prezinte la unitatea militară,
la -selieitarea comandantului acesteia, pentru—actualizarea datelor de
evidenţa.

14

Se modifică articolul 24 Ut. c). astfel:Art, 24 ;
în baza ordinului de chemare, rezerviştii voluntari sunt obligaţi să 

înştiinţeze angajatorii cu care au încheiate raporturi de muncă sau de 
serviciu, despre participarea la concentrări, prezentând totodată 
documentele Justificaţive, astfel:15

c) imediat după primirea ordinului de chemare, în situaţiile prevăzute la 
art. 21 alin. (3) lit. c)t^

c) imediat după primirea ordinului de chemare, în situaţiile prevăzute la 
art. 21 alin, (2) Ut b).

Se modifică articolul 26. astfel:
(1) Raporturile de muncă sau de serviciu dintre rezerviştii voluntari şi 

angajatori se suspendă, în condiţiile prevăzute de lege, pe durata programului 
de instruire iniţială şi în situaţiile prevăzute la art. 21 aliiu (1).

(2) Pe perioada îndeplinirii misiunilor prevăzute la art. 21 alin. (1), 
raporturile de muncă sau de sei-viciu prevăzute la alin. (1) nu pot înceta, din 
iniţiativa angajatorului, decât în urma dizolvării operatorilor economici ori 
a desfiinţării instituţiilor publice. In aceste situaţii, reconversia profesională 
a respectivelor persoane, pentru profesii care sunt cerute pe piaţa forţei de 
muncă, se asigură, în mod gratuit, de către agenţiile pentru ocuparea forţei

Art. 26
(1) Raporturile de muncă sau de serviciu, după caz, dintre rezerviştii 

voluntari şi angajatori se suspendă, în condiţiile prevăzute de lege, pe 
perioada îndeplinirii misiunilor prevăzute la art. 21 alin. (■!-) şi (2).

(2) Pe perioada îndeplinirii misiunilor prevăzute la art. 21 alin. (I) şi (2), 
raporturile de muncă sau de serviciu prevăzute la alin. (1) nu pot înceta, din 
iniţiativa angajatorului, decât în unna dizolvării operatorilor economici ori 
a desfiinţării instituţiilor publice. în aceste situaţii, reconversia profesională 
a respectivelor persoane, pentru profesii care sunt cerute pe piaţa forţei de

16
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muncă, se asigură, în mod gratuit, de către agenţiile pentru ocuparea forţei 
de muncă sau de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.

de muncă sau de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.

Se modifică articolul 27 alin. (1) Ut. b) si r) si se abrosă Ut. a), astfel:Art. 27
(1) Rezerviştilor voluntari le poate înceta contractul în următoarele 

situaţii:

b) la desfiinţarea fiincţiilor pe care sunt încadraţi ca urmare a restructurăiii sau 
modificării prevederilor statelor de organizare ale unităţilor, în situaţia în care nu 
sunt posibilităţi de încadrare pe o altă funcţie vacantă în aceeaşi structură, 
corespunzător gradului, specialităţii militare şi pregătirii profesionale a acestora, 
în funcţie de necesităţile Ministerului Apărării Naţionale;

b) Ia desfiinţarea funcţiilor în care sunt încadraţi ca urmare a restructurării sau 
modificării prevederilor statelor de organizare ale unităţilor, în situaţia în care nu 
sunt posibilităţi de încadrare pe o altă funcţie vacantă, corespunzător gradului, 
specialităţi militare şi pregătirii profesionale a acestora, în fiincţie de necesităţile 
Ministerului Apărării Naţionale;

17
q) când pleacă în străinătate pe o perioadă mai-^nare- de 60 de-z-ile, cu

excepţia-skuaţiilor când este trimis în misiune-de-Ministerul Apărării
Naţion^et

r) la încadrarea funcţiei cu personal care îndeplineşte serviciul militar 
activ, în situaţia în care nu sunt posibilităţi de încadrare pe o altă funcţie 
vacantă în aceeaşi structură, corespunzător gradului, specialităţii militare şi 
pregătirii profesionale a acestora, în funcţie de necesităţile Ministerului 
Apărării Naţionale;

q) abrogare

r) la încadrarea funcţiei cu personal care îndeplineşte serviciul militar 
activ, în situaţia în care nu sunt posibilităţi de încadrare pe o altă funcţie 
vacantă, corespunzător gradului, specialităţii militare şi pregătirii 
profesionale a acestora, în funcţie de necesităţile Ministerului Apărării 
Naţionale;

Se modifică articolul 28 alin. (2), astfel:
(2) Contractul încetează ca urmare a deciziei comandanţilor sau şefilor 

structurilor militare care au semnat contractul, la propunerea comandanţilor 
sau şefilor direcţi, înaintată ierarhic, în situaţiile prevăzute la art. 27 alin. 
(1) Ut. b), c), h) - j), 1), m), r) şi s).

Art 28

(2) Contractul încetează ca urmare a deciziei comandanţilor sau şefilor 
structurilor militare care au semnat contractul, la propunerea comandanţilor 
sau şefilor direcţi, înaintată ierarhic, în situaţiile prevăzute la art. 27 alin. 
(1) lit b), c), h) - i), 1), m) şi - s). 

18

Se modifică articolul 31. astfel:
Rezerviştii voluntari ale căror raporturi de serviciu încetează în condiţiile 

prevederilor art. 27 alin. (1) lit. g) - m) şi s) sunt obligaţi să restituie 
cheltuielile pentru instruirea iniţială, proporţional cu perioada din primul 
contract rămasă neexecutată, precum şi indemnizaţia de instalare acordată 
în baza art. 5 alin. (1) lit. b). ______ ___ _______ ______ ______

Art. 31
Rezerviştii voluntari ale căror raporturi de serviciu încetează în condiţiile 

prevederilor art. 27 alin. (1) lit. g) - m), q) şi s) sunt obligaţi sa restituie 
cheltuielile pentru selecţie şi instruire iniţială, proporţional cu perioada din 
®t^l contract rămasă neexecutată, precum şi prima-de fidelitate acordată 

5 alin. (1) lit. b).______ ________________________________

19
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Se modifică articolul 34, astfel:
Structurile Ministerului Apărării Naţionale cu care cetăţenii au semnat 

angajamentul prevăzut la art. ^ 14‘alin. (4) au obligaţia să înştiinţeze 
angajatorii cu care aceştia au raporturi de muncă sau de serviciu, după caz, 
despre perioada în care are loc programul de instruire iniţială, cu cel puţin 
30 de zile înainte de începerea acesteia.

Art. 34 1
Structurile Ministerului Apărării Naţionale cu care cetăţenii au semnat 

angajamentul prevăzut la art. .14 alin. (§) au obligaţia să înştiinţeze 
angajatorii cu care aceştia au raporturi de muncă sau de serviciu, după caz, 
despre perioada în care are loc programul de instruire iniţială, cu cel puţin 
30 de zile înainte de începerea acesteia. 

20

Se modifică articolul 35. astfel:
(1) Angajatorii suspendă raporturile de muncă sau de serviciu, după caz, 

cu rezerviştii^ voluntari şi cu persoanele care au semnat angajamentul 
prevăzut la art. 14 alin. (4), pe perioada participării acestora ia 
concentrare/mobilizare, conform contractului, sau la instruirea iniţială 
prevăzută în angajament.

(2) Raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor care au semnat 
angajamentul prevăzut la art. 14 alin. (4) nu pot înceta decât în condiţiile 
prevăzute la art. 26 alin.‘(2). 

Art. 35' ■' I .
* (1) Angajatorii suspendă raporturile de muncă sau de serviciu, după caz, 

cu rezerviştii voluntari şi cu persoanele care au semnat angajamentul 
prevăzut la art. 14 alin. (5), pe perioada participării acestora la 
concentrare/mobilizare, conform contractului, sau la instruirea iniţială 
prevăzută în angajament.

(2) Raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor care au semnat 
angajamentul prevăzut la art. 14 alin. (§)-nu pot înceta decât în condiţiile 
prevăzute la art.^26 alin. (2)
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Art. 39
Drepturile băneşti acordate rezerviştilor voluntari prevăzute4fl-prezenta lege-se

supun reglementărilor aplicabile personalului militar în activitate în domeniul
fiscal şi al contribuţiilor sociale.

Se abro£ă articolul 39
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