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Către:
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AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR,

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2020 pentru modificarea şi completarea
unor acte normative, precum şi pentru adoptarea unor măsuri pe timpul stării de
urgenţă instituite prin Decretul Preşedintelui României nr.195/2020 privind instituirea
stării de urgenţă pe teritoriul României, transmis cu adresa Pl x 240/2020 din 6 mai
2020 şi înregistrat la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu nr.
4c-15/138 din 6.05.2020.
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria
legilor organice.

PREŞEDINTE,

SECRETAR

Ion MOCIOLCĂ

Dumitru LUPESCU
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RAPORT
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.36/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi
pentru adoptarea unor măsuri pe timpul stării de urgenţă instituite prin Decretul
Preşedintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul
României
În conformitate cu prevederile art. 94 şi 115 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, a
fost sesizată spre dezbatere pe fond, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.36/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative, precum şi pentru adoptarea unor măsuri pe timpul stării de urgenţă
instituite prin Decretul Preşedintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de
urgenţă pe teritoriul României, trimis cu adresa nr. Pl x 240/2020 din 6 mai 2020 şi
înregistrat la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu nr. 4c15/138 din 6.05.2020.
Consiliul Legislativ, conform avizului cu nr. 268/27.03.2020, a avizat favorabil
proiectul de ordonanţă de urgenţă.
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, a avizat proiectul de ordonanţă de urgenţă,
prin Hotărârea nr. 33 din 27.03.2020.
Comisia pentru muncă şi protecţie socială conform avizului 4c-9/340 din
13.05.2020, a avizat favorabil iniţiativa legislativă.
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale
conform avizului din 12. 05.2020, a avizat favorabil iniţiativa legislativă.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în
şedinţa din 28 aprilie 2020.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii
nr.360/2002, Legii nr.80/1995, a Legii nr.384/2006, precum şi a Legii nr.145/2019.
Astfel, intervenţia legislativă vizează, în domeniul gestionării raporturilor de serviciu ale
poliţiştilor, pentru situaţiile de instituire a stării de urgenţă, a stării de asediu, a stării de
război, ori în caz de mobilizare, adaptarea conduitei administrative cu privire la anumite
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situaţii între care menţionăm: instituirea posibilităţii delegării poliţistului, fără acordul
scris al acestuia, pentru exercitarea altor activităţi decât cele corespunzătoare postului
ocupat, instituirea posibilităţii detaşării poliţistului, pentru o perioadă de 12 luni, fără
acordul acestuia, reglementarea urmând să se aplice, în mod corespunzător, şi detaşărilor
aflate în curs la data intrării în vigoare a actului normativ, fără a depăşi perioada pentru
care s-a instituit starea de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi de război, extinderea
situaţiilor în care poliţistului nu îi pot înceta raporturile de serviciu. În ceea ce priveşte
cadrele militare, pentru situaţiile în care s-a instituit starea de urgenţă, de asediu, de
mobilizare şi de război, intervenţiile legislative vizează, printre altele: stabilirea unei
conduite în ceea ce priveşte gestionarea situaţiei profesionale a cadrelor militare aflate în
diferite situaţii care presupun absenţa de la serviciu, stabilirea prerogativei şefului unităţii
de a stabili programul de lucru în funcţie de specificul şi nevoile acesteia, extinderea
situaţiilor în care cadrele militare nu pot fi trecute în rezervă.
Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din
categoria legilor organice.
Camera Deputaților este cameră decizională, în conformitate cu dispozițiile art.
75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 91 alin. (9) pct.2 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a dezbătut
proiectul de lege în ședința din data de 19 mai 2020. La şedinţă, membrii Comisiei au
fost prezenţi conform listei de prezență.
În conformitate cu prevederile art. 55 din regulamentul Camerei Deputaților,
republicat, cu modificările și completările ulterioare, la dezbateri a participat ca invitat
domnul, Marius BĂLU, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.
În urma dezbaterilor, în ședința din 19 mai 2020, membrii Comisiei pentru
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au hotărât, cu majoritate de voturi să
propună plenului Camerei Deputaților, adoptarea proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2020 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative, precum şi pentru adoptarea unor măsuri pe
timpul stării de urgenţă instituite prin Decretul Preşedintelui României nr.195/2020
privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, cu amendamentele
admise cuprinse în Anexa care face parte integrată din prezentul raport.

PREȘEDINTE,

SECRETAR

Ion MOCIOLCĂ

Dumitru LUPESCU
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Anexa
PLX 240/2020
AMENDAMENTE ADMISE
Nr.
crt.
1.

Text OUG 36/2020
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 26 martie 2020
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum
şi pentru adoptarea unor măsuri pe timpul stării de urgenţă
instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de
urgenţă pe teritoriul României

2.
---

3

4

Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi
completarea unor acte normative, precum şi pentru adoptarea
unor măsuri pe timpul stării de urgenţă instituite prin Decretul
nr.195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul
României
Art. I
Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie
1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi

Textul
Text propus
adoptat de Senat
(autor amendament)
Titlul Legii: Lege privind Nemodificat
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.36/2020 pentru
modificarea şi completarea unor
acte normative, precum şi pentru
adoptarea unor măsuri pe timpul
stării de urgenţă instituite prin
Decretul nr.195/2020 privind
instituirea stării de urgenţă pe
teritoriul României
Articol unic. – Se aprobă Nemodificat
Ordonanţa
de
urgenţă
a
Guvernului nr.36 din 26 martie
2020 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative,
precum şi pentru adoptarea unor
măsuri pe timpul stării de urgenţă
instituite
prin
Decretul
nr.195/2020 privind instituirea
stării de urgenţă pe teritoriul
României, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I,
nr.268 din 31 martie 2020, cu
următoarele modificări:
Nemodificat

Nemodificat
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Motivare

se completează după cum urmează:
1.Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 19
Pe timpul stării de urgenţă şi de asediu, comandanţii/şefii
structurilor militare pot dispune întreruperea concediilor de
odihnă, de odihnă suplimentare, fără plată, de studii şi pentru
formare profesională ale cadrelor militare în activitate din
subordine, în funcţie de nevoile instituţiilor militare.

- Nemodificat

Pe timpul stării de urgenţă, comandanţii/şefii structurilor 1.La articolul I punctul 1, Se elimină
militare pot dispune unilateral efectuarea totală sau parţială a alineatul 2 al articolului 19 se
concediilor de odihnă/de odihnă suplimentare pentru cadrele abrogă.
Autori
militare în activitate din subordine.
Deputați PNL
Victor Paul Dobre
Mugur Cozmanciuc
Ovidiu Raețchi

La declararea mobilizării sau a stării de război, concediile de
odihnă, de odihnă suplimentare, fără plată, paternal, de
acomodare, pentru creşterea copilului, de studii, pentru formare
profesională, vacanţele şi permisiile se întrerup, cadrele militare
în activitate fiind obligate să se prezinte la unităţile militare de
care aparţin, în cel mai scurt timp posibil.

- Nemodificat
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Nu se justifică abrogarea
acestei
prevederi
întrucât
argumentele inițiale (prezentate
la momentul promovării OuG
nr.36/2020) au rămas valabile.
Prevederile art. 19 alin. 2 din
Legea
nr.
80/1995
au
reprezentat un instrument
juridic util comandanţilor, în
cadrul măsurilor dispuse pentru
limitarea răspândirii COVID19.Prevederile
statutului
cadrelor militare se aplică mai
multor instituţii din cadrul
sistemului de apărare, ordine
publică şi securitate naţională,
a
căror
organizare
şi
funcţionare diferă. Forma pe
care o propunem permite
stabilirea unor reguli adaptate
specificului fiecărei instituţii în
parte, asigurând aplicarea
flexibilă a prevederilor legale
în cauză.

Pe timpul mobilizării şi pe timp de război, cadrelor militare în
activitate şi celor în rezervă, concentrate sau mobilizate, li se
pot acorda permisii şi concedii, potrivit ordinului ministrului
apărării naţionale.

2.La articolul I punctul 1,
alineatele 4 şi 6 ale articolului 19
vor avea următorul cuprins:
„4 Pe timpul mobilizării şi pe timp
de război, cadrelor militare în
activitate şi celor în rezervă,
concentrate sau mobilizate, li se
pot acorda permisii sau concedii,
potrivit competenţelor de gestiune
a resurselor umane.

1. La articolul I punctul 1,
alineatul 4 al articolului 19 se
modifică și va avea următorul
cuprins:
”Pe timpul mobilizării şi pe timp
de război, cadrelor militare în
activitate şi celor în rezervă,
concentrate sau mobilizate, li se
pot acorda permisii sau concedii,
în condiţii stabilite prin ordin al
conducătorului instituţiei.”

Autori
Deputați PNL
Victor Paul Dobre
Mugur Cozmanciuc
Ovidiu Raețchi
Pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp
de război, comandanţii/şefii stabilesc programul de lucru al
cadrelor militare, în funcţie de evoluţia situaţiei şi misiunile
încredinţate.
Pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp
de război, cadrele militare pot efectua deplasări în alte
garnizoane sau unităţi administrativ-teritoriale, altele decât cele
din care face parte unitatea militară în care îşi desfăşoară
activitatea, ori pot părăsi teritoriul naţional, în condiţiile stabilite
prin ordin al conducătorului instituţiei."

Condițiile în cauză se pot
stabili doar prin ordin al
conducătorului instituției, ca
act normativ specific și nu prin
ordin al comandanților/șefilor
care au competențe de numire
în funcții, potrivit Legii nr.
24/2000 privind normele de
tehnică
legislativă
pentru
elaborarea actelor normative,
cu modificările și completările
ulterioare și actelor normative
privind
organizarea
și
funcționarea instituțiilor din
sistemul de apărare, ordine
publică și securitate națională
(a se vedea art.40 alin. (1) din
L 346/2006).

- Nemodificat

6 Pe timpul stării de urgenţă, de
asediu, de mobilizare şi pe timp de
război, cadrele militare pot efectua
deplasări în alte garnizoane sau
unităţi
administrativ-teritoriale,
altele decât cele din care face parte
unitatea militară în care îşi
desfăşoară activitatea, ori pot
părăsi teritoriul naţional, în
condiţiile stabilite prin ordin al
comandanţilor/şefilor care au
competenţe de numire în funcţii.”
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Se elimina
Autori
Deputați PNL
Victor Paul Dobre
Mugur Cozmanciuc
Ovidiu Raețchi

Dispoziţiile art. 29 din Legea
nr. 80/1995 privind Statutul
cadrelor
militare,
cu
modificările şi completările
ulterioare,
se
referă
la
restrângerea exercitării unor
drepturi şi libertăţi care se
aplică cadrelor militare în
activitate, iar solicitarea de
informaţii de interes public este
un drept al cetăţeanului de a se
adresa unei instituţii sau
autorităţi publice.
Accesul liber şi neîngrădit al
cetăţenilor la orice informaţie
de interes public constituie
unul
din
principiile
fundamentale pe care se

bazează relaţiile dintre cetăţeni
şi autorităţile publice, în
conformitate cu Constituţia
României
şi
documentele
internaţionale ratificate de
Parlamentul României.

2.La articolul 29, după litera h) se introduce o nouă literă, litera
i), cu următorul cuprins:
"i) pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe
timp de război, primirea în audienţă şi soluţionarea petiţiilor se
suspendă."

3.La articolul I punctul 2, litera
i) a articolului 29 va avea
următorul cuprins:
,,i) pe timpul stării de urgenţă, de
asediu, de mobilizare şi pe timp de
război, primirea în audienţă,
soluţionarea petiţiilor şi furnizarea
de informaţii de interes public, din
oficiu sau la cerere, se suspendă.”

Se elimina

Autori
Deputați PNL
Victor Paul Dobre
Mugur Cozmanciuc
Ovidiu Raețchi

Nemodificat

3.La articolul 351, după alineatul 3 se introduc trei noi alineate,
alineatele 4-6, cu următorul cuprins:
"(4)Pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe
timp de război, sancţiunile disciplinare pentru cadrele militare în
activitate se aplică astfel:
a) avertismentul sau mustrarea scrisă - de către
comandanţii/şefii nemijlociţi şi superiorii acestora;
b) diminuarea soldei de funcţie sau de comandă - de către
comandanţii de brigăzi/similare şi superiorii acestora;
c) amânarea înaintării în gradul următor - comandanţii de
divizii/similare, comandantul Comandamentului forţelor pentru
operaţii speciale şi comandantul Comandamentului apărării
cibernetice şi superiorii acestora;
d) retrogradarea în funcţie - şefii categoriilor de forţe,
comandantul Comandamentului logistic întrunit, comandantul
Comandamentului comunicaţiilor şi informaticii.
(5)Şefii structurilor centrale aplică sancţiunile prevăzute la alin.
4 pentru întregul personal militar din subordine.
(6)Dispoziţiile alin. 4 şi 5 se aplică în mod corespunzător
Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului Român de
Informaţii, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului de
Telecomunicaţii Speciale, funcţiile similare celor prevăzute la
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alin. 4 fiind echivalate prin ordin al conducătorului instituţiei."
4.La articolul 352, după alineatul 3 se introduce un nou alineat,
alineatul 4, cu următorul cuprins:
"(4)La stabilirea sancţiunii disciplinare pentru abaterile
disciplinare săvârşite pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de
mobilizare şi pe timp de război, comandantul/şeful cu
competenţe de aplicare a acesteia are în vedere gravitatea faptei
care constituie abatere disciplinară şi efectele produse de
aceasta, prin raportare la împrejurarea în care aceasta a fost
săvârşită."

Nemodificat

5.La articolului 353, după alineatul 3 se introduc două noi
alineate, alineatele 4 şi 5, cu următorul cuprins:
"(4)Pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe
timp de război, prin excepţie de la prevederile alin. 2 şi 3,
comandanţii/şefii aplică sancţiunile disciplinare în mod direct
sau pot dispune efectuarea unei cercetări disciplinare pentru
fundamentarea deciziei.
(5)Pentru efectuarea cercetării disciplinare prevăzute la alin. 4,
comandanţii/şefii desemnează, în funcţie de complexitatea
faptelor, un ofiţer sau o comisie, care întocmeşte şi prezintă un
raport, în termen de maximum 7 zile calendaristice de la data
desemnării."

Nemodificat

6.După articolul 3512 se introduc două noi articole, articolele
3513 şi 3514, cu următorul cuprins:
"Art. 3513
Pentru abaterile disciplinare săvârşite pe timpul stării de
urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, procedura
disciplinară nu se suspendă, cu excepţia situaţiilor în care,
potrivit legii, au fost sesizate organele de urmărire penală.
Art. 3514
Actul administrativ prin care se aplică sancţiunea pentru
abaterile disciplinare săvârşite pe timpul stării de urgenţă, de
asediu, de mobilizare şi pe timp de război produce efecte de la
data comunicării acestuia şi poate fi contestat direct la instanţa
de contencios administrativ, potrivit legii."

Nemodificat
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5

7.La articolul 76, după alineatul 1 se introduce un nou alineat,
alineatul 2, cu următorul cuprins:
"Pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp
de război, mutarea cadrelor militare dintr-o unitate în alta,
precum şi în cadrul aceleiaşi unităţi poate fi efectuată ori de câte
ori este nevoie."

Nemodificat

8.La articolului 85, alineatul 4 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
"Pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp
de război, cadrele militare nu se trec în rezervă în condiţiile alin.
1 lit. a), a1), c), d), e), e1), g), h), i), i1) şi j)."

Nemodificat

9.La articolul 109, alineatele 3 şi 13 se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
"Dispoziţiile art. 2 alin. 21 lit. A, lit. A1, lit. B lit. a) şi b), art. 5
alin. 2, art. 351 alin. 4 şi 5, art. 36 alin. 1 lit. i) şi alin. 3, art. 37
lit. e), art. 38 alin. 2, art. 40 alin. 2, art. 411, art. 48 alin. 2 şi 3,
art. 50 alin. 5, art. 51 alin. 2, art. 53 alin. 4, art. 75 alin. 2-4, art.
751, art. 771 alin. 2, art. 85 alin. 1 lit. e1) şi art. 1081 se aplică în
exclusivitate cadrelor militare din structurile Ministerului
Apărării Naţionale.
............................................
Dispoziţiile art. 2 alin. 2, art. 3513, art. 51 alin. 1, art. 52 alin. 1,
art. 55 alin. 1 privind durata îndeplinirii funcţiei, art. 56-59, art.
62, art. 771 alin. 1, art. 80 şi 81 nu se aplică ofiţerilor, maiştrilor
militari şi subofiţerilor din structurile Ministerului Apărării
Naţionale."
Art. II
Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie
2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi
se completează după cum urmează:
1.La articolul 276, după alineatul (2) se introduce un nou alineat,
alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) Prin excepţie de la alin. (2), în situaţia instituirii stării de
urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, pentru
delegarea dispusă în condiţiile prevederilor alin. (2) nu este
necesar acordul scris al poliţistului."

Nemodificat

Art.II Nemodificat
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2.La articolului 279, după alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în situaţia instituirii
stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război,
detaşarea poate fi dispusă fără acordul poliţistului pentru o
perioadă de cel mult 12 luni, fără a depăşi perioada pe care s-a
instituit starea de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi de război"
3.La articolul 2725 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"f) a fost instituită carantina, în condiţiile legii, cu excepţia
situaţiilor în care carantina se instituie la locul de muncă sau în
care activitatea profesională se desfăşoară, pe perioada
carantinei, de la domiciliu sau telemuncă"
4.La articolul 2727, după alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
"(21) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), în situaţia
instituirii, după caz, a stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare
şi pe timp de război, şeful unităţii poate dispune, în funcţie de
evoluţia situaţiei operative şi de specificul activităţilor şi
necesităţile unităţii, încetarea suspendării dispusă în condiţiile
art. 2725 alin. (1) lit. c), d) şi i) ori ale art. 2726 alin. (1) lit. b) şi
alin. (2). În această situaţie, poliţistul este obligat să se prezinte
la unitatea în care este încadrat, în cel mai scurt timp posibil."
5.La articolul 44, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
"(4) La instituirea stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi
pe timp de război, poliţistul aflat în concediu de odihnă,
concediu de studii, învoire plătită sau concediu fără plată este
obligat să contacteze în cel mai scurt timp posibil şeful
nemijlocit, care dispune cu privire la condiţiile de întrerupere a
acestor situaţii şi de reluare a activităţii, în funcţie de specificul
acesteia şi necesităţile unităţii.
(5) În situaţia instituirii stării de urgenţă, şeful unităţii poate
dispune/aproba, în funcţie de evoluţia situaţiei operative şi de
specificul activităţilor şi necesităţile unităţii, efectuarea
totală/parţială a concediului de odihnă sau acordarea unor zile
de învoire plătită, după caz."
6.La articolul 44, după alineatul (5) se introduce un nou alineat,
alineatul (6), cu următorul cuprins:

---------------
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"(6) Pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe
timp de război, şefii unităţilor stabilesc programul de lucru al
acestora în funcţie de specificul şi necesităţile unităţii."
7.La articolul 584, după alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru abaterile
disciplinare săvârşite pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de
mobilizare şi pe timp de război, sancţiunile disciplinare
prevăzute la art. 58 alin. (1) se aplică după efectuarea cercetării
prealabile, fără consultarea consiliului de disciplină."
8.La articolul 591, după alineatul (4) se introduc două noi
alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:
"(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (2)-(4), pentru abaterile
disciplinare săvârşite pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de
mobilizare şi pe timp de război, poliţistul desemnat întocmeşte
proiectul raportului de cercetare prealabilă în termen de
maximum 5 zile calendaristice de la data desemnării, care se
aduce la cunoştinţa poliţistului cercetat.
(6) În situaţia prevăzută la alin. (5), poliţistul cercetat poate
formula/depune obiecţii şi probe în apărarea sa, pe toată
perioada cercetării prealabile, dar nu mai târziu de 6 zile
calendaristice de la data desemnării poliţistului care efectuează
cercetarea prealabilă. Raportul de cercetare prealabilă se
finalizează în termen de maximum 7 zile calendaristice de la
data desemnării. La data finalizării, raportul se prezintă
persoanei care a dispus-o."
9.La articolul 593, după alineatul (1) se introduce un nou alineat,
alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. c) şi d), pentru
abaterile disciplinare săvârşite pe timpul stării de urgenţă, de
asediu, de mobilizare şi pe timp de război, persoana care a
dispus cercetarea prealabilă poate aplica măsura prevăzută la
art. 581 sau, după caz, o sancţiune disciplinară dintre cele
prevăzute la art. 58 alin. (1)."
10.La articolul 60, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
"Art. 60
(1) Sancţiunile disciplinare se dispun în termen de cel mult 6
luni de la data la care persoana prevăzută la art. 59 alin. (2) a
11
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luat cunoştinţă despre comiterea faptei, dar nu mai târziu de 2
ani de la data săvârşirii acesteia. Termenul de 6 luni este termen
de prescripţie, iar termenul de 2 ani este termen de decădere."
11.La articolul 60 alineatul (2), partea introductivă se modifică
şi va avea următorul cuprins:
"(2) Termenele prevăzute la alin. (1) se suspendă, de drept, pe
perioada şi în situaţiile următoare:"
12.La articolul 60, după alineatul (4) se introduce un nou
alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:
"(41) La stabilirea sancţiunii pentru abaterile disciplinare
săvârşite pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi
pe timp de război, persoana care a dispus cercetarea prealabilă
are în vedere gravitatea faptei care constituie abatere
disciplinară şi efectele produse de aceasta, prin raportare la
împrejurarea în care aceasta a fost săvârşită, în contextul
mobilizării, al stării de urgenţă, al stării de asediu sau al stării de
război."
13.După articolul 60 se introduce un nou articol, articolul 601,
cu următorul cuprins:
"Art. 601
Pentru abaterile disciplinare săvârşite pe timpul stării de
urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, procedura
disciplinară nu se suspendă, cu excepţia situaţiilor în care,
potrivit legii, au fost sesizate organele de urmărire penală."
14.După articolul 61 se introduce un nou articol, articolul 611,
cu următorul cuprins:
"Art. 611
Actul administrativ prin care se aplică sancţiunea pentru
abaterile disciplinare săvârşite pe timpul stării de urgenţă, de
asediu, de mobilizare şi pe timp de război produce efecte de la
data comunicării acestuia şi poate fi contestat direct la instanţa
de contencios administrativ potrivit legii."
15.La articolul 69, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
"(2) Pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe
timp de război, raporturile de serviciu ale poliţistului nu pot
înceta în condiţiile alin. (1) lit. a), c), d), f) şi j)."
Art. III
Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor

Nemodificat
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profesionişti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 868 din 24 octombrie 2006, cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 17
(1) Pe timpul stării de urgenţă şi de asediu, comandanţii/şefii
structurilor militare pot dispune întreruperea concediilor de
odihnă, de odihnă suplimentare şi de studii ale soldaţilor şi
gradaţilor profesionişti din subordine, în funcţie de nevoile
instituţiilor militare.
(2) Pe timpul stării de urgenţă, comandanţii/şefii structurilor
militare pot dispune unilateral efectuarea totală sau parţială a
concediilor de odihnă/de odihnă suplimentare pentru soldaţii şi
gradaţii profesionişti din subordine.
(3) La declararea mobilizării sau a stării de război, concediile de
odihnă, de odihnă suplimentare, pentru creşterea copilului şi
permisiile se întrerup, soldaţii şi gradaţii profesionişti fiind
obligaţi să se prezinte la unităţile militare de care aparţin, în cel
mai scurt timp posibil.
(4) Pe timpul mobilizării şi pe timp de război, soldaţilor şi
gradaţilor profesionişti şi celor concentraţi sau mobilizaţi li se
pot acorda permisii şi concedii, potrivit ordinului ministrului
apărării naţionale.
(5) Pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe
timp de război, comandanţii/şefii stabilesc programul de lucru al
soldaţilor şi gradaţilor profesionişti în funcţie de evoluţia
situaţiei şi misiunile încredinţate."

---------------

2.La articolul 30, după alineatul (2) se introduc patru noi
alineate, alineatele (3)-(6), cu următorul cuprins:
"(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pe timpul stării de
urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război,
comandanţii/şefii aplică sancţiunile disciplinare în mod direct
sau pot dispune efectuarea unei cercetări disciplinare pentru
fundamentarea deciziei.
(4) Pentru efectuarea cercetării disciplinare prevăzute la alin.
(3), comandanţii/şefii desemnează, în funcţie de complexitatea
faptelor, un ofiţer sau o comisie, care întocmeşte şi prezintă un
raport, în termen de maximum 7 zile calendaristice de la data
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desemnării.
(5) La stabilirea sancţiunii disciplinare pentru abaterile
disciplinare săvârşite pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de
mobilizare şi pe timp de război, comandantul/şeful are în vedere
gravitatea faptei care constituie abatere disciplinară şi efectele
produse de aceasta, prin raportare la împrejurarea în care
aceasta a fost săvârşită.
(6) Actul administrativ prin care se aplică sancţiunea pentru
abaterile disciplinare săvârşite pe timpul stării de urgenţă, de
asediu, de mobilizare şi pe timp de război produce efecte de la
data comunicării acestuia şi poate fi contestat direct la instanţa
de contencios administrativ, potrivit legii."
3.La articolul 40, după alineatul (2) se introduce un nou alineat,
alineatul (21), cu următorul cuprins:
"(21) Pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe
timp de război, soldaţii şi gradaţii profesionişti se numesc, la
ordin, ori de câte ori este nevoie, în funcţii corespunzătoare
pregătirii acestora, de către comandanţii/şefii unităţilor militare
unde sunt încadraţi sau de către comandanţii/şefii ierarhici
superiori acestora."
4.Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 46
(1) Pe timpul pregătirii şi executării misiunilor în afara
teritoriului statului naţional, soldaţii şi gradaţii profesionişti nu
pot fi trecuţi în rezervă ca urmare a prezentării demisiei.
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2. La articolul III punctul 4,
alineatul (2) al articolului 46
se modifică și va avea
următorul cuprins:
(2) Pe timpul stării de urgenţă,
de asediu, de mobilizare şi pe
timp de război, soldaţii şi
gradaţii profesionişti nu pot fi
trecuţi în rezervă în condiţiile
prevăzute la art. 45 alin. (1) lit.
a), b), d), f) -j) şi m).

(2) Pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe
timp de război, soldaţii şi gradaţii profesionişti nu pot fi trecuţi
în rezervă în condiţiile prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. a), b), d)j) şi m)."
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Soldaţii şi gradaţii profesionişti
reprezintă principala resursă
pentru formarea subofiţerilor,
iar trecerea în acest corp
implică încheierea raporturilor
de serviciu în calitate de soldat
sau
gradat
profesionist,
considerăm
că
încetarea
contractelor în această calitate,
pentru motive sau nevoi ale
Ministerului
Apărării
Naţionale, prevăzută la art. 45.
lit. e) din Lege, trebuie să fie
menţinută inclusiv pe timpul
stării de urgenţă, de asediu, de

mobilizare şi pe timp de război.
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Art. IV
După alineatul (1) al articolului 133 din Legea nr. 145/2019
privind statutul poliţiştilor de penitenciare, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 30 iulie
2019, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul
(1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul
cuprins:
"(2) Pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe
timp de război, raporturile de serviciu ale poliţistului nu pot
înceta în condiţiile prevăzute de alin. (1) lit. b), g) şi q)."
Art. V
Pentru cercetarea şi sancţionarea abaterilor disciplinare săvârşite
de personalul militar în activitate şi poliţişti pe durata stării de
urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea
stării de urgenţă pe teritoriul României, anterior intrării în
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se aplică prevederile
legale în vigoare la data săvârşirii acestora
Art. VI
Prevederile art. 279 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind
Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, se
aplică, în mod corespunzător, şi detaşărilor aflate în curs la data
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
Art. VII
Poliţiştilor, poliţiştilor de penitenciare şi cadrelor militare în
activitate încadraţi/încadrate în condiţiile art. 6 din Decretul nr.
195/2020, la data expirării termenului pentru care au fost
încadraţi/încadrate, le încetează raporturile de serviciu sau, după
caz, sunt trecute în rezervă, de drept.

Art.IV Nemodificat

---------------

Art.V Nemodificat

---------------

Art.VI Nemodificat
---------------

Art.VII Nemodificat
---------------
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