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RAPORT  
asupra propunerii legislative pentru modificarea art.35 alin.(2) din Legea nr.384 din 10 octombrie 2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor 

profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare 
 
 

1. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură obişnuită, cu propunerea legislativă pentru modificarea art.35 alin.(2) din Legea nr.384 din 
10 octombrie 2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare, trimisă cu adresa nr. PL x 533 din 2 
februarie 2015 şi înregistrat cu nr.4c-12/16 din 3 februarie 2015.. 

Consiliul Legislativ, cu nr. 1385/17.12.2014, a avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri iniţiativa legislativă. 
Guvernul,  prin punctul său de vedere, transmis cu adresa nr. 75/DPSG din 22.01.2015 susţine adoptarea acestei propuneri legislative.  
1. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 35, alin. (2) din Legea nr. 384/2006, în sensul majorării limitei maxime 

de vârstă până la care soldaţii şi gradaţii profesionişti pot fi menţinuţi în activitate, de la 50 la 55 de ani.   
2. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată. 
La şedinţa Comisiei din data de 10 februarie au fost prezenţi 24 deputaţi din totalul de 25 membri ai acesteia. 
3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (8) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Camera Deputaţilor este Prima Cameră sesizată . 
În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi pentru, Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea acestei propuneri legislative, cu 

următoarele amendamente:  
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Amendamente  admise 
 

Nr. 
crt. Text propunere legislativă  Text propus de comisie 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
1.  Titlul legii 

Lege pentru modificarea art. 35 alin. (2) din Legea nr. 384 din 
10 octombrie 2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor 

profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare 

Titlul legii 
Lege pentru modificarea art. 35 alin. (2) din Legea nr. 
384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

2.  Articol unic . – La articolul 35 din Legea nr. 384 din 10 
octombrie 2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor 
profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare, 
alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
 
 
„(2) Limita maximă de vârstă până la care soldaţii sau 
gradaţii profesionişti pot fi menţinuţi în activitate se stabileşte 
prin ordin al ministrului apărării naţionale, dar nu poate 
depăşi 55 de ani”. 

Articol unic . – Alineatul (2) al articolului  35 din 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: 
 
Nemodificat 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

 
 
 

Preşedinte,  
 
 

Ion MOCIOAL CĂ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Daria Cotoc 
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Către, 
BIROUL PERMANENT AL  
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra propunerii legislative pentru modificarea art.35 alin.(2) din Legea nr.384 din 10 

octombrie 2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.  
 
 
 

Preşedinte,  
 
 

Ion MOCIOALCĂ 
   


