Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială
Nr.27/635
6 decembrie 2006
RAPORT
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.56/2006 pentru modificarea şi completarea
Legii nr.138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare
naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din
aceste instituţii
1. În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi
protecţie socială a fost sesizată în fond, în procedură obişnuită, în vederea examinării şi întocmirii raportului, cu proiectul de
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.56/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.138/1999 privind
salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă
naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, trimis cu adresa nr.PL.X 862 din 13
noiembrie 2006.
La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere avizele:
• Consiliului Legislativ (nr.1157/29.08.2006 - favorabil)
• Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr.742/27/.11.2006 - favorabil)
• Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi (nr.37/416/23.11.2006 - favorabil)
• Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (nr.32/727/22.11.2006 - favorabil)
• Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.31/1355/29.11.2006).

1

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.138/1999 privind salarizarea şi alte
drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi
acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii.
Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor aprobarea proiectului de lege întrucât este necesară corelarea actului normativ
de bază, Legea nr.138/1999, cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile unor acte normative ulterioare, incidente
în domeniul reglementat de aceasta.
2. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia
României, republicată.
3. La dezbaterea proiectului au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, din partea Ministerului Apărării:
- d-l g-ral Tudor Munteanu – şeful Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul
- d-l mr. Paul Nenciu-Avram – consilier juridic principal
- d-na Mariana Minea – consilier juridic
- d-l col. Florin Vasile – expert financiar.
4. La lucrările comisiei au fost prezenţi 15 deputaţi, din totalul de 19 membri ai comisiei.
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
5. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 9 noiembrie 2006.
6. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.
În urma dezbaterii în şedinţa din 29 noiembrie 2006, Comisia propune admiterea cu modificări a proiectului de lege,
după cum urmează:
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I.

Amendamente admise

În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:
Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor propuse

0

1

2

3

4

1

__

Titlul legii

Nemodificat

Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului
nr.56/2006
pentru
modificarea şi completarea Legii
nr.138/1999 privind salarizarea şi alte
drepturi ale personalului militar din
instituţiile publice de apărare naţională,
ordine publică şi siguranţă naţională,
precum şi acordarea unor drepturi
salariale personalului civil din aceste
instituţii
2

__

Articol unic – Se aprobă Ordonanţa Nemodificat
Guvernului nr.56 din 30 august 2006
pentru modificarea şi completarea Legii
nr.138/1999 privind salarizarea şi alte
drepturi ale personalului militar din
instituţiile publice de apărare naţională,
ordine publică şi siguranţă naţională,
precum şi acordarea unor drepturi

3

0

3

1

2
salariale personalului civil din aceste
instituţii, adoptată în temeiul art.1
pct.VI.1 din Legea nr.288/2006 privind
abilitarea Guvernului de a emite
ordonanţe, şi publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.746 din
31 august 2006, cu următoarele
modificări şi completări:

3

Nemodificat

Nemodificat

Art.I. - Legea nr.138/1999 privind Nemodificat
salarizarea şi alte drepturi ale
personalului militar din instituţiile
publice de apărare naţională, ordine
publică şi siguranţă naţională, precum
şi acordarea unor drepturi salariale
personalului civil din aceste instituţii,
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 347 din 22 iulie
1999, cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică şi se

Nemodificat

Titlul ordonanţei

4

Ordonanţă pentru modificarea şi
completarea Legii nr.138/1999 privind
salarizarea şi alte drepturi ale
personalului militar din instituţiile
publice de apărare naţională, ordine
publică şi siguranţă naţională, precum
şi acordarea unor drepturi salariale
personalului civil din aceste instituţii
4

4

0

1
completează după cum urmează:

2

5

1. După alineatul (2) al articolului Nemodificat
34 se introduce un nou alineat,
alineatul (3), cu următorul cuprins:
“(3) Dispoziţiile alin.(1) şi (2) se
aplică în mod corespunzător şi
cadrelor militare în activitate provenite
din rândul poliţiştilor care au încetat
raporturile de serviciu cu unităţile de
poliţie şi care la încetarea raporturilor
de serviciu au beneficiat de ajutoare
stabilite conform legii.”

Nemodificat

6

2. Articolul 37 va avea următorul Nemodificat
cuprins:
“Art.37. - Cadrele militare în activitate
şi salariaţii civili care posedă titlul
ştiinţific de «doctor» beneficiază de un
spor de 15% din solda lunară,
respectiv din salariul de bază, dacă îşi
desfăşoară activitatea în domeniul
pentru care posedă titlul ştiinţific
respectiv.”

Nemodificat

7

__

Se propune reformularea textului după
cum urmează:
„1. La articolul I, după punctul 2 se
introduce un nou punct, pct. 21, cu
următorul cuprins:

1. La articolul I, după punctul 2 se
introduc două puncte noi, pct. 21 şi 22,
cu următorul cuprins:
„21. La articolul 39, după alineatul (1),
se introduce un alineat nou, alin. ( 11),

3

4

5

0

8

1

2
cu următorul cuprins:
(11) Pe timpul participării la cursurile de
carieră cadrele militare în activitate
beneficiază de solda lunară avută la data
începerii cursurilor, şi, după caz, de
sporurile aplicabile personalului din
instituţia de învăţământ sau din unitatea
în care efectuează stagiul, potrivit
art.27.

3
4
„2 . La articolul 39, după alineatul (1),
se introduce un alineat nou, alin.(11),
cu următorul cuprins:
(11) Pe timpul participării la cursurile
de carieră cadrele militare în activitate
beneficiază de solda lunară avută la
data începerii cursurilor, şi, după caz,
de sporurile aplicabile personalului din
instituţia de învăţământ sau din
unitatea în care efectuează stagiul,
2
2 . La articolul 39, alineatul 4 va avea potrivit art.27.”
Punctul 22 este cuprins în
următorul cuprins:
textul pct.4 din Ordonanţă şi
(4) Cadrele militare în activitate, pe Autor: Comisia pentru apărare, ordine se referă la alin.(4) al art.42.
timpul concediului pentru îngrijirea publică şi siguranţă naţională
copilului bolnav în vârstă de până la 7
ani, iar în cazul copilului cu handicap,
pentru afecţiunile intercurente, până la
împlinirea vârstei de 18 ani, beneficiază
de solda lunară brută în procentele
prevăzute de prevederile Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 158/2005
privind concediile şi indemnizaţiile de
asigurări sociale de sănătate, cu
modificările ulterioare.”

3. După alineatul (3) al articolului Nemodificat
40 se introduce un nou alineat,
alineatul (4), cu următorul cuprins:
“(4) Prevederile alin.(3) se aplică în
mod corespunzător şi personalului
militar din celelalte instituţii din
sistemul de apărare naţională, ordine

1

Nemodificat

6

0

1
publică şi siguranţă naţională.”
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Punctul 4, alineatul (3)

2

3

4

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Se propune introducerea în Legea de
aprobare a unui text nou, ca punct 2,
cu următorul cuprins:
„2. La articolul I, punctul 4,
alineatul (4) al articolului 42 se
modifică şi va avea următorul S-a eliminat termenul femei
pentru evitarea discriminării
cuprins:

4. Alineatele (3) şi (4) ale articolului
42 vor avea urmatorul cuprins:
“(3) Cadrele militare în activitate, pe
timpul concediului pentru creşterea
copilului în vârstă de până la 2 ani sau
de până la 3 ani în cazul copilului cu
handicap, beneficiază de indemnizaţia
prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului
nr.148/2005
privind
susţinerea familiei în vederea creşterii
copilului,
cu
modificările
şi
completările ulterioare. Perioada
concediului pentru creşterea copilului
în vârstă de până la 2 ani sau de până
la 3 ani în cazul copilului cu handicap
constituie vechime în muncă şi în
serviciu, care se are în vedere la
stabilirea drepturilor ce se acordă în
raport cu aceasta.
10

Punctul 4, alineatul (4)
(4) Cadrele militare în activitate femei, pe timpul concediului pentru
îngrijirea copilului bolnav în vârstă de
până la 7 ani, iar în cazul copilului cu
handicap,
pentru
afecţiunile

7

0

1
intercurente, până la împlinirea vârstei
de 18 ani, beneficiază de solda lunară
brută în procentele prevăzute de
prevederile Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului
nr.158/2005
privind
concediile şi indemnizaţiile de
asigurări sociale de sănătate, cu
modificările ulterioare.”

2

3
„(4) Cadrele militare în activitate, pe
timpul concediului pentru îngrijirea
copilului bolnav în vârstă de până la 7
ani, iar în cazul copilului cu handicap,
pentru afecţiunile intercurente, până la
împlinirea vârstei de 18 ani,
beneficiază de solda lunară brută în
procentele prevăzute de prevederile
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 158/2005 privind concediile şi
indemnizaţiile de asigurări sociale de
sănătate, cu modificările ulterioare.”

4
întrucât de concediu pentru
îngrijirea copilului poate
beneficia
oricare
dintre
părinţii copilului.

Autor: Comisia pentru apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională

8

0
11

1
__

2

3

Devine punct 3
2. La articolul I, după punctul 4 se introduce un punct nou, pct.41, cu următorul cuprins:
1
“4 . La anexa nr.1, litera A va avea următorul cuprins:
nemodificat
Coeficienţii de ierarhizare a soldelor de funcţie, pentru unele funcţii specifice apărării, ordinii publice
şi siguranţei naţionale, structuri militare, altele decât cele din compunerea Ministerului Apărării
Nr.
crt.

Funcţia

Gradul militar

Nivelul
studiilor

1.

- Conducătorul instituţiei centrale,
prim-adjunct al directorului Serviciului
Român de Informaţii şi ai Serviciului
de Informaţii Externe
(secretar de stat)
- Adjuncţii directorului Serviciului
Român de Informaţii şi Serviciului de
Informaţii Externe, şef departament
(secretar de stat)
- Adjuncţii conducătorului instituţiei
centrale
(subsecretar de stat)
- Funcţii corespunzătoare gradului de
general
- Funcţii corespunzătoare gradului de
general-locotenent
- Funcţii corespunzătoare gradului de
general-maior
- Funcţii corespunzătoare gradului de
general de brigadă
- Funcţii corespunzătoare gradului de
colonel
- Funcţii corespunzătoare gradului de
locotenent-colonel
Funcţii corespunzătoare gradului de
maior
- Funcţii corespunzătoare gradului de

General

S

General

S

_

8,95

General

S

8,00

8,20

General

S

6,80

7,00

Generallocotenent
General-maior

S

6,50

6,70

S

6,30

6,40

General de
brigadă
Colonel

S

5,60

5,80

S

4,70

5,50

Locotenentcolonel
Maior

S

4,20

4,60

S

3,80

4,10

Căpitan

S

3,30

3,70

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

4
Pentru
respectarea
normelor de
tehnică
legislativă.

Coeficientul de ierarhizare
minim
maxim
9,00

9

0

1

2
12.
13.
14.

15.

căpitan
- Funcţii corespunzătoare gradului de
locotenent
- Funcţii corespunzătoare gradului de
sublocotenent
- Funcţii corespunzătoare gradelor de
maistru militar principal, plutonier
adjutant şef-maistru militar clasa a IVa, sergent major

- Funcţii pentru militarii angajaţi pe
bază de contract

3

Locotenent

S

3,00

3,10

Sublocotenent

S

2,80

2,90

Maistru militar
principal,
plutonier
adjutant şefmaistru militar
clasa a IV-a,
sergent major
Sergent soldat

S

2,60

3,20

M

1,90

2,90

M
G

Sg.
1,80

Cap.
1,70

Frt.
1,60

4

Sld.
1,55

10

0

1

2

12

5. La anexa nr.1, dupa litera A se
introduce o noua litera, litera A.1,
cu urmatorul cuprins:
“A.1. Coeficienţii de ierarhizare ai
soldelor de funcţie, pentru funcţiile
specifice Ministerului Apărării”

3. La articolul I punctul 5, după
tabelul de la litera A.1 al anexei nr.1
se introduce nota, cu următorul
cuprins:
“NOTĂ

(tabelul se regăseşte la pagina 15)

1. Cadrele militare în activitate care
menţin coeficienţii de ierarhizare a
soldelor de funcţie, în condiţiile
prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului
nr.91/2001
pentru
stabilirea coeficienţilor de ierarhizare
a soldelor unor funcţii din structurile
Ministerului Apărării Naţionale, ale
căror state de organizare intră în
vigoare până la data de 31 decembrie
2007 ca urmare a procesului de
reorganizare a Armatei României,
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.349 din 29 iunie
2001, cu modificările şi completările
ulterioare, beneficiază în continuare de
acest
drept,
prin
acordarea
coeficienţilor de ierarhizare a soldelor
de funcţie prevăzuţi în tabelul de mai
sus. Procedura de menţinere în
continuare
a
coeficienţilor
de
ierarhizare a soldelor de funcţie se
stabileşte prin ordin al ministrului
apărării.
2. Coeficienţii de ierarhizare acordaţi

3

4

Se propune reformularea textului ca Pentru respectarea normelor
de tehnică legislativă.
punct 4, după cum urmează:
„4. La articolul I punctul 5, după
tabelul de la litera A.1 al anexei nr.1
se introduce o notă, cu următorul
cuprins:
“NOTĂ
1. Cadrele militare în activitate care
menţin coeficienţii de ierarhizare a
soldelor de funcţie, în condiţiile
prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului
nr.91/2001
pentru
stabilirea coeficienţilor de ierarhizare
a soldelor unor funcţii din structurile
Ministerului Apărării Naţionale, ale
căror state de organizare intră în
vigoare până la data de 31 decembrie
2007 ca urmare a procesului de
reorganizare a Armatei României,
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.349 din 29
iunie 2001, cu modificările şi
completările ulterioare, beneficiază
în continuare de acest drept, prin
acordarea
coeficienţilor
de
ierarhizare a soldelor de funcţie
prevăzuţi în tabelul de mai sus.
Procedura de menţinere în continuare
a coeficienţilor de ierarhizare a
soldelor de funcţie se stabileşte prin
ordin al ministrului apărării.
2. Coeficienţii de ierarhizare acordaţi

11

0

1

2
până la 31 decembrie 2007 cadrelor
militare în activitate, numite în funcţii
în condiţiile prevăzute de Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.91/2001,
cu modificările şi completările
ulterioare, se menţin şi după această
dată,
până
la
data
numirii
ofiţerilor/maiştrilor
militari/subofiţerilor într-o funcţie
prevăzută cu un coeficient de
ierarhizare cel puţin egal cu cel avut.

3
până la 31 decembrie 2007 cadrelor
militare în activitate, numite în
funcţii în condiţiile prevăzute de
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.91/2001, cu modificările şi
completările ulterioare, se menţin şi
după această dată, până la data
numirii
ofiţerilor/maiştrilor
militari/subofiţerilor într-o funcţie
prevăzută cu un coeficient de
ierarhizare cel puţin egal cu cel avut.

4

3. Solda de funcţie corespunzătoare
coeficienţilor de ierarhizare acordaţi în
condiţiile Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului
nr.91/2001,
cu
modificările şi completările ulterioare
şi ale prezentei ordonanţe, se ia în
calcul stabilirea drepturilor salariale şi
sociale, precum şi la stabilirea şi
actualizarea pensiilor militare.”

3. Solda de funcţie corespunzătoare
coeficienţilor de ierarhizare acordaţi
în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului
nr.
91/2001,
cu Pentru corectarea unei erori
modificările
şi
completările materiale.
ulterioare şi ale prezentei ordonanţe,
se ia în calcul la stabilirea drepturilor
salariale şi sociale, precum şi la
stabilirea şi actualizarea pensiilor
militare.”
Autor: Comisia pentru apărare,
ordine publică şi siguranţă naţională
(tabelul modificat se regăseşte la
paginile 16-17)

12

0

1

2

3

4

13

6. La anexa nr.7 punctul 1, litera a)
va avea următorul cuprins:
“a) salariul de bază al funcţiei
îndeplinite, sporul de vechime în
muncă, indemnizaţii, premii, sporuri
şi alte drepturi care se acordă
personalului civil din unităţile unde
îşi desfăşoară activitatea, potrivit
legislaţiei care se aplică în unităţile
respective. Pentru cadrele militare
din Ministerul Apărării salariul de
bază al funcţiei îndeplinite reprezintă
solda de funcţie.”

4. La articolul I punctul 6, litera a)
de la punctul 1 al anexei nr.7 va
avea următorul cuprins:
„a) salariul de bază al funcţiei
îndeplinite, sporul de vechime în
muncă, indemnizaţii, premii, sporuri şi
alte drepturi care se acordă
personalului civil din unităţile unde îşi
desfăşoară
activitatea,
potrivit
legislaţiei care se aplică în unităţile
respective. Salariul de bază al
funcţiei îndeplinite reprezintă solda
de funcţie.”

Se propune reformularea textului ca Se elimină textul propus de
Senat şi se propune
punct 5, după cum urmează:
textului
din
„5. La articolul I punctul 6 se abrogarea
ordonanţă considerându-se
abrogă.”
acoperitor textul lit.a) a
Autori: Comisia pentru muncă şi punctului 1 din anexa nr.7 la
protecţie socială şi d-nii deputaţi M. Legea nr.138/1999, întrucât
lui
ar
crea
Stănişoară, N. Mircovici, H. Văsioiu păstrea
interpretări
diferite
şi
confuzii
în
stabilirea
drepturilor salariale.
Modul de stabilire a
drepturilor
salariale
cuvenite este prevăzut cu
claritate, atât în Legea
nr.138/199, cât şi în Codul
Muncii.

14

__

__

Se propune introducerea în Legea de
aprobare a unui text nou, ca punct 6,
cu următorul cuprins:
„6. La articolul I, după punctul 6
se introduce un punct nou, pct.7,
cu următorul cuprins:
„7. La anexa nr.7, după punctul 31
se introduce un punct nou, 32, cu
următorul cuprins:
32. Salariul de bază al funcţiei
îndeplinite se ia în calcul ca solda
de funcţie la actualizarea pensiei
militare de stat.”

Modificarea propusă, în
acord cu expunerea de
motive, armonizează şi
corelează prevederile Legii
nr.138/1999
cu
Legea
nr.164/2001 privind pensiile
militare de stat.
Modificarea face ca Legea
nr.164/2001 să se aplice
unitar
tuturor
cadrelor
militare, atât a celor care au
fost
pensionate
din
structurile
instituţiilor

13

0

1

2

15

Art. II. - Prezenta ordonanţă intră în
vigoare la 3 zile de la data publicării
în Monitorul Oficial al României,
Partea I, cu excepţia art.I pct.5 şi 6,
care intră în vigoare la data de 1
ianuarie 2007.

Art.II. – (1) Prevederile art.I pct.5 şi 6
din Ordonanţa Guvernului nr.56/2006
pentru modificarea şi completarea
Legii nr.138/1999 privind salarizarea
şi alte drepturi ale personalului militar
din instituţiile publice de apărare
naţională, ordine publică şi siguranţă
naţională, precum şi acordarea unor
drepturi salariale personalului civil din
aceste instituţii se aplică de la data
intrării în vigoare a prezentei legi.
(2) Prevederile art.I pct.21 şi 41 se
aplică de la data intrării în vigoare a
prezentei
legi,
cu
excepţia
Ministerului
Administraţiei
şi
Internelor, pentru care acestea se
aplică de la data de 1 ianuarie 2007.

3

4
publice
de
apărare
Autori: d-nii deputaţi M. Stănişoară, naţională, ordine publică şi
siguranţă naţională, cât şi a
N. Mircovici, H. Văsioiu
celor care au îndeplinit
funcţii militare - potrivit
prevederilor
Legii
nr.80/1995 privind statutul
cadrelor militare - în alte
ministere, instituţii publice
şi organe centrale.
Se propune reformularea textului ca
punct 7, după cum urmează:
„7. Articolul II se modifică şi va
avea următorul cuprins:
“Art.II. – (1) Prevederile art.I pct.5 şi
7 se aplică începând cu luna
decembrie 2006.
(2) Prevederile art.I pct.21 şi 41 se
aplică începând cu luna decembrie
2006, cu excepţia Ministerului
Administraţiei şi Internelor, pentru
care acestea se aplică de la data de 1
ianuarie 2007.”

Calcularea
drepturilor
salariale, pe baza unor
valori corespunzătoare unor
coeficienţi de ierarhizare ai
funcţiilor diferiţi, poate
conduce la disfuncţionalităţi
în stabilirea atât a soldelor
cadrelor militare, cât şi a
pensiilor militare de stat.

Autor: d-l deputat Stelian Duţu
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“A.1. Coeficienţii de ierarhizare ai soldelor de funcţie, pentru funcţiile specifice
Ministerului Apărării
+----+---------------------------------------------+------------------+---------+-------------+
|
|
|
|
|Coeficient de|
|Nr. |
FUNCŢIA
| Gradul militar | Nivelul | ierarhizare |
|crt.|
|
|studiilor+------+------+
|
|
|
|
|minim |maxim |
+----+---------------------------------------------+------------------+---------+------+------+
| 1. |Şeful Statului Major General
|
general
|
S
|
| 9,00 |
+----+---------------------------------------------+------------------+---------+------+------+
| 2. |Functii corespunzatoare gradului de general |
general
|
S
| 6,80 | 7,00 |
+----+---------------------------------------------+------------------+---------+------+------+
| 3. |Functii corespunzatoare gradului de general |
general
|
S
| 6,50 | 6,70 |
|
|locotenent
|
locotenent
|
|
|
|
+----+---------------------------------------------+------------------+---------+------+------+
| 4. |Functii corespunzatoare gradului de general | general maior
|
S
| 6,30 | 6,40 |
|
|maior
|
|
|
|
|
+----+---------------------------------------------+------------------+---------+------+------+
| 5. |Functii corespunzatoare gradului de general |
general de
|
S
| 5,60 | 5,80 |
|
|de brigada
|
brigada
|
|
|
|
+----+---------------------------------------------+------------------+---------+------+------+
| 6. |Functii corespunzatoare gradului de colonel |
colonel
|
S
| 4,70 | 5,50 |
+----+---------------------------------------------+------------------+---------+------+------+
| 7. |Functii corespunzatoare gradului de
|locotenent-colonel|
S
| 4,20 | 4,60 |
|
|locotenent-colonel
|
|
|
|
|
+----+---------------------------------------------+------------------+---------+------+------+
| 8. |Functii corespunzatoare gradului de maior
|
maior
|
S
| 3,80 | 4,10 |
+----+---------------------------------------------+------------------+---------+------+------+
| 9. |Functii corespunzatoare gradului de capitan |
capitan
|
S
| 3,30 | 3,70 |
+----+---------------------------------------------+------------------+---------+------+------+
|10. |Functii corespunzatoare gradului de
|
locotenent
|
S
| 3,00 | 3,10 |
|
|locotenent
|
|
|
|
|
+----+---------------------------------------------+------------------+---------+------+------+
|11. |Functii corespunzatoare gradului de
| sublocotenent
|
S
| 2,80 | 2,90 |
|
|sublocotenent
|
|
|
|
|
+----+---------------------------------------------+------------------+---------+------+------+
|12. |Functii corespunzatoare gradului de maistru | maistru militar |
S
| 3,10 | 3,20 |
|
|militar principal si plutonier adjutant
|
principal/
+---------+------+------+
|
|principal
|plutonier adjutant|
M
| 2,70 | 2,90 |
|
|
|
principal
|
|
|
|
+----+---------------------------------------------+------------------+---------+------+------+
|13. |Functii corespunzatoare gradului de maistru | maistru militar |
S
| 2,80 | 2,90 |
|
|militar militar cls. I si plutonier adjutant | cls. I/plutonier +---------+------+------+
|
|
|
adjutant
|
M
| 2,50 | 2,60 |
+----+---------------------------------------------+------------------+---------+------+------+
|14. |Functii corespunzatoare gradului de maistru | maistru militar |
S
| 2,60 | 2,70 |
|
|militar cls. a II-a si plutonier major
|
cls. a II-a/
+---------+------+------+
|
|
| plutonier major |
M
| 2,30 | 2,40 |
+----+---------------------------------------------+------------------+---------+------+------+
|15. |Functii corespunzatoare gradului de maistru | maistru militar |
M
| 2,10 | 2,20 |
|
|militar cls. a III-a si plutonier
| cls. a III-a/
|
|
|
|
|
|
|
plutonier
|
|
|
|
+----+---------------------------------------------+------------------+---------+------+------+
|16. |Functii corespunzatoare gradului de maistru | maistru militar |
M
| 1,90 | 2,00 |
|
|militar cls. a IV-a si sergent major
| clasa a IV-a/
|
|
|
|
|
|
| sergent major
|
|
|
|
+----+---------------------------------------------+------------------+---------+------+------+
|17. |Functii corespunzatoare gradului de maistru | maistru militar |
M
|
| 1,80 |
|
|militar cls. a V-a si sergent
|
cls. a V-a/
|
|
|
|
|
|
|
sergent
|
|
|
|
+----+---------------------------------------------+------------------+---------+------+------+
|18. |Functii pentru militarii angajati pe baza de |
caporal
|
|
| 1,70 |
|
|contract
+------------------+
+------+------+
|
|
|
fruntas
|
M
|
| 1,60 |
|
|
+------------------+
+------+------+
|
|
|
soldat
|
|
| 1,55”|
+----+---------------------------------------------+------------------+---------+------+------+
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“A.1. Coeficienţii de ierarhizare ai soldelor de funcţie, pentru funcţiile specifice
Ministerului Apărării
+----+---------------------------------------------+------------------+---------+-------------+
|
|
|
|
|Coeficient de|
|Nr. |
FUNCTIA
| Gradul militar | Nivelul | ierarhizare |
|crt.|
|
|studiilor+------+------+
|
|
|
|
|minim |maxim |
+----+---------------------------------------------+------------------+---------+------+------+
| 1. |Seful Statului Major General
|
general
|
S
|
| 9,00 |
+----+---------------------------------------------+------------------+---------+------+------+
| 2. |Functii corespunzatoare gradului de general |
general
|
S
| 6,80 | 7,00 |
+----+---------------------------------------------+------------------+---------+------+------+
| 3. |Functii corespunzatoare gradului de general |
general
|
S
| 6,50 | 6,70 |
|
|locotenent
|
locotenent
|
|
|
|
+----+---------------------------------------------+------------------+---------+------+------+
| 4. |Functii corespunzatoare gradului de general | general maior
|
S
| 6,30 | 6,40 |
|
|maior
|
|
|
|
|
+----+---------------------------------------------+------------------+---------+------+------+
| 5. |Functii corespunzatoare gradului de general |
general de
|
S
| 5,60 | 5,80 |
|
|de brigada
|
brigada
|
|
|
|
+----+---------------------------------------------+------------------+---------+------+------+
| 6. |Functii corespunzatoare gradului de colonel |
colonel
|
S
| 4,70 | 5,50 |
+----+---------------------------------------------+------------------+---------+------+------+
| 7. |Functii corespunzatoare gradului de
|locotenent-colonel|
S
| 4,20 | 4,60 |
|
|locotenent-colonel
|
|
|
|
|
+----+---------------------------------------------+------------------+---------+------+------+
| 8. |Functii corespunzatoare gradului de maior
|
maior
|
S
| 3,80 | 4,10 |
+----+---------------------------------------------+------------------+---------+------+------+
| 9. |Functii corespunzatoare gradului de capitan |
capitan
|
S
| 3,30 | 3,70 |
+----+---------------------------------------------+------------------+---------+------+------+
|10. |Functii corespunzatoare gradului de
|
locotenent
|
S
| 3,00 | 3,10 |
|
|locotenent
|
|
|
|
|
+----+---------------------------------------------+------------------+---------+------+------+
|11. |Functii corespunzatoare gradului de
| sublocotenent
|
S
| 2,80 | 2,90 |
|
|sublocotenent
|
|
|
|
|
+----+---------------------------------------------+------------------+---------+------+------+
|12. |Functii corespunzatoare gradului de maistru | maistru militar |
S
| 3,10 | 3,20 |
|
|militar principal si plutonier adjutant
|
principal/
+---------+------+------+
|
|principal
|plutonier adjutant|
M
| 2,70 | 2,90 |
|
|
|
principal
|
|
|
|
+----+---------------------------------------------+------------------+---------+------+------+
|13. |Functii corespunzatoare gradului de maistru | maistru militar |
S
| 2,80 | 2,90 |
|
|militar militar cls. I si plutonier adjutant | cls. I/plutonier +---------+------+------+
|
|
|
adjutant
|
M
| 2,50 | 2,60 |
+----+---------------------------------------------+------------------+---------+------+------+
|14. |Functii corespunzatoare gradului de maistru | maistru militar |
S
| 2,60 | 2,70 |
|
|militar cls. a II-a si plutonier major
|
cls. a II-a/
+---------+------+------+
|
|
| plutonier major |
M
| 2,30 | 2,40 |
+----+---------------------------------------------+------------------+---------+------+------+
|15. |Functii corespunzatoare gradului de maistru | maistru militar |
M
| 2,10 | 2,20 |
|
|militar cls. a III-a si plutonier
| cls. a III-a/
|
|
|
|
|
|
|
plutonier
|
|
|
|
+----+---------------------------------------------+------------------+---------+------+------+
|16. |Functii corespunzatoare gradului de maistru | maistru militar |
M
| 1,90 | 2,00 |
|
|militar cls. a IV-a si sergent major
| clasa a IV-a/
|
|
|
|
|
|
| sergent major
|
|
|
|
+----+---------------------------------------------+------------------+---------+------+------+
|17. |Functii corespunzatoare gradului de maistru | maistru militar |
M
|
| 1,80 |
|
|militar cls. a V-a si sergent
|
cls. a V-a/
|
|
|
|
|
|
|
sergent
|
|
|
|
+----+---------------------------------------------+------------------+---------+------+------+
|18. |Functii pentru militarii angajati pe baza de |
caporal
|
|
| 1,70 |
|
|contract
+------------------+
+------+------+
|
|
|
fruntas
|
M
|
| 1,60 |
|
|
+------------------+
+------+------+
|
|
|
soldat
|
|
| 1,55 |
+----+---------------------------------------------+------------------+---------+------+------+

NOTĂ
1. Cadrele militare în activitate care menţin coeficienţii de ierarhizare a soldelor de funcţie, în
condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.91/2001 pentru stabilirea
coeficienţilor de ierarhizare a soldelor unor funcţii din structurile Ministerului Apărării
Naţionale, ale căror state de organizare intră în vigoare până la data de 31 decembrie 2007 ca
urmare a procesului de reorganizare a Armatei României, publicată în Monitorul Oficial al
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României, Partea I, nr.349 din 29 iunie 2001, cu modificările şi completările ulterioare,
beneficiază în continuare de acest drept, prin acordarea coeficienţilor de ierarhizare a
soldelor de funcţie prevăzuţi în tabelul de mai sus. Procedura de menţinere în continuare a
coeficienţilor de ierarhizare a soldelor de funcţie se stabileşte prin ordin al ministrului
apărării.
2. Coeficienţii de ierarhizare acordaţi până la 31 decembrie 2007 cadrelor militare în
activitate, numite în funcţii în condiţiile prevăzute de ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.91/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se menţin şi după această dată, până la
data numirii ofiţerilor/maiştrilor militari/subofiţerilor într-o funcţie prevăzută cu un
coeficient de ierarhizare cel puţin egal cu cel avut.
3. Solda de funcţie corespunzătoare coeficienţilor de ierarhizare acordaţi în condiţiile
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2001, cu modificările şi completările ulterioare şi
ale prezentei ordonanţe, se ia în calcul la stabilirea drepturilor salariale şi sociale, precum şi
la stabilirea şi actualizarea pensiilor militare.”

PREŞEDINTE,
Stelian DUŢU

SECRETAR,
Karoly KEREKES

Întocmit,
Expert Elena MESAROŞ
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