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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
           COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
   Bucureşti, 5.10.2004 

   Nr. P.L.X-461 
                                                                                      
  

RAPORT  SUPLIMENTAR 
asupra  proiectului de Lege privind organizarea 

 şi funcţionarea instanţelor şi parchetelor  militare 
 

În conformitate cu prevederile art. 89 şi 107 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,  cu modificările  şi 
completările intervenite prin Hotărârea  Camerei Deputaţilor nr.23/2003, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată,  în procedură de urgenţă, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea 
instanţelor şi parchetelor  militare,  transmis cu adresa nr. P.L. – X 461 din  30 august  2004, înregistrat sub nr. 31/ 737  din  
30 august  2004. 

Proiectul de lege supus dezbaterii are  ca obiect  de reglementare o nouă organizare a instanţelor şi parchetelor 
militare, în  acord cu reforma justiţiei, în contextul integrării europene, precum şi cu exigenţele în materie ale Uniunii 
Europene. Prin proiectul de  lege se urmăreşte diminuarea rolului justiţiei militare, ca urmare a  restrângerii competenţelor 
parchetelor  şi instanţelor militare în procesul penal şi al integrării acestora în noile principii înscrise în legile privind  
organizarea judiciară, statutul magistraţilor şi Consiliului Superior al Magistraturii.  

Această iniţiativă legislativă a fost  dezbătută de Comisie în şedinţa din  8 septembrie 2004, întocmindu-se 
raportul iniţial nr.461/8.09.2004, precum  şi în şedinţa din 15 septembrie 2004, când s-a  întocmit raportul suplimentar 
nr.461/15 septembrie 2004. 

În şedinţa din 4 octombrie 2004, la solicitarea preşedintelui Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, plenul 
Camerei Deputaţilor a hotărât restituirea proiectului de  lege la comisie pentru o nouă dezbatere. 

Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii comisiei au reluat  dezbaterile  
asupra proiectului de lege menţionat  mai sus, în şedinţa din   5 octombrie  2004. 
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La lucrările comisiei a participat din partea Ministerului Justiţiei, domnul Ionel Didea – director. 
În urma  dezbaterilor şi a punctelor de vedere  exprimate de  membrii comisiei, precum şi de către invitat s-a 

hotărât,  cu unanimitate de voturi, ca proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea instanţelor şi parchetelor  
militare, să fie supus spre dezbatere şi adoptare plenului Camerei Deputaţilor, cu amendamentele prezentate în Anexa la 
prezentul raportul  suplimentar. 

Anexa la prezentul raport suplimentar înlocuieşte anexa la raportul iniţial  nr.461/8 septembrie 2004. 
Din numărul total de 23 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat la lucrări             

19 deputaţi. 
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 

 
 
 
 
 
                                      PREŞEDINTE,                                                                  SECRETAR, 
                                                                              
  
                                  Prof. univ.dr. Ion NEAGU                                                                Florin IORDACHE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilieri 
Diaconu Dumitra 
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ANEXA 
AMENDAMENTE ADMISE: 

 
Nr. 
Crt. 

Text iniţial Text adoptat de comisie şi autorul 
amendamentului 

Motivare Camera 
Decizională 

1 LEGE  
   privind organizarea şi 

funcţionarea instanţelor şi 
parchetelor militare 

 

     Titlul legii nemodificat.   

2 CAPITOLUL I 
Dispoziţii generale 

 

     Titlul capitolului nemodificat.   

3      Art.1. -  (1) Organizarea   şi 
funcţionarea instanţelor şi 
parchetelor militare se realizează 
potrivit dispoziţiilor prezentei legi. 
 (2) În măsura în care prin 
prezenta lege nu se dispune altfel, 
dispoziţiile Legii nr. 304/2004 
privind  organizarea judiciară şi 
ale Legii nr. 303/2004 privind 
statutul magistraţilor sunt 
aplicabile în mod corespunzător 
instanţelor şi parchetelor  militare, 
respectiv magistraţilor militari.  
 
 

     Art. 1. – Text nemodificat.   
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Nr. 
Crt. 

Text iniţial Text adoptat de comisie şi autorul 
amendamentului 

Motivare Camera 
Decizională 

4       Art.2. - Instanţele militare 
sunt:  
     a) Tribunalele militare;  
 
     b) Tribunalul militar 
teritorial;  
 
 
     c) Curtea Militară de Apel. 
 

      Art.2. - Instanţele militare sunt: 
 
     a) – Text nemodificat;  
 
     b) Tribunalele militare 
teritoriale;  
 
 
     c) – Text nemodificat. 
 
 
     Autor: deputat  Ştefan Cazimir.  
 
 

 
 
 
     Pentru corelare cu 
prevederile art.8 alin.(2), 
potrivit cărora, prin lege 
se pot înfiinţa şi alte 
tribunale militare 
teritoriale.   
  
 
      

Senat 

5       Art.3. - Circumscripţiile 
tribunalelor militare se stabilesc 
prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea ministrului justiţiei, cu 
avizul consultativ al ministrului 
apărării naţionale şi al Consiliului 
Superior al Magistraturii. 

     Art.3. - Circumscripţiile 
tribunalelor militare se stabilesc prin 
hotărâre a Guvernului, la 
propunerea ministrului justiţiei, cu 
avizele consultative ale ministrului 
apărării naţionale şi Consiliului 
Superior al Magistraturii. 
 
 
     Autor: deputat Ştefan Cazimir. 
 
 

     Pentru rigoarea 
textului. 

Senat 
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Nr. 
Crt. 

Text iniţial Text adoptat de comisie şi autorul 
amendamentului 

Motivare Camera 
Decizională 

6      Art.4. - (1) Instanţele militare 
judecă la sediul acestora. Pentru 
motive temeinice, instanţa poate 
dispune ca judecata să se 
desfăşoare în alt loc.  
 
 (2) Instanţele militare pot 
judeca şi pe teritoriul altor state, 
militari  români, membri ai unei 
forţe multinaţionale, în condiţiile 
în care, potrivit unei convenţii 
internaţionale, pe teritoriul 
statului primitor poate fi exercitată  
jurisdicţia română. 

      Art.4. - (1) – Text nemodificat.  
 
 
 
 
 
 (2) Instanţele militare pot 
judeca militari români şi pe 
teritoriul altor state unde aceştia 
sunt dislocaţi, în condiţiile în care, 
potrivit convenţiei intervenite, pe 
teritoriul statului primitor poate fi 
exercitată  jurisdicţia română. 
 
     Autor: deputat Cornel Băoiu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
     Pentru a acoperi toate 
situaţiile în care militarii 
români pot fi dislocaţi 
pe teritoriul altor state 
fără a fi membri ai unei 
forţe  multinaţionale. 

Senat 

7       Art.5. - (1) Când inculpatul 
este militar activ, preşedintele 
completului de judecată, precum şi 
procurorul care participă la 
judecarea cauzei trebuie să facă 
parte cel puţin din aceeaşi 
categorie de grade.  
 
 

      Art.5. - (1) Când inculpatul este 
militar activ, membrii completului 
de judecată, precum şi procurorul 
care participă la judecarea cauzei 
trebuie să aibă cel puţin acelaşi 
grad cu cel al inculpatului. 
 
 
 

 
 
     Sintagma „aceeaşi 
categorie de grade” a 
fost eliminată întrucât 
aceasta nu se  regăseşte 
în nici un regulament 
militar. 

Senat 
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Nr. 
Crt. 

Text iniţial Text adoptat de comisie şi autorul 
amendamentului 

Motivare Camera 
Decizională 

 (2) Când gradul 
procurorului nu face parte din 
aceeaşi categorie cu gradul 
învinuitului sau inculpatului, va 
fi asistat la actele de urmărire 
penală ce presupun prezenţa 
acestuia, de un alt procuror cu 
grad din categoria 
corespunzătoare.  
 

 (2) Prevederile alin.(1) se 
aplică în mod corespunzător şi în 
faza de urmărire penală.  
 
 
 
 
 
 
     Autori: deputaţii Ion Neagu, 
Cornel Bădoiu şi Vasile Moiş. 
 
 

8        Art.6. - Direcţia Instanţelor 
Militare din cadrul Ministerului 
Justiţiei, Secţia Parchetelor 
Militare din cadrul Parchetului de 
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, Secţia de combatere a 
infracţiunilor de corupţie săvârşite 
de militari din cadrul Parchetului 
Naţional Anticorupţie, instanţele şi 
parchetele militare au, fiecare, 
statut de unitate militară, cu 
indicativ propriu.  
 

     Art.6. – Text  nemodificat.   
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Nr. 
Crt. 

Text iniţial Text adoptat de comisie şi autorul 
amendamentului 

Motivare Camera 
Decizională 

9 CAPITOLUL II 
Instanţele militare  

 
 

     Titlul nemodificat.   

10        Art.7. - (1) În municipiile 
Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi şi 
Timişoara funcţionează tribunale 
militare.  
 
 (2) Prin lege se pot înfiinţa 
şi alte tribunale militare.  
 

     Art.7. – (1) – Text nemodificat. 
 
 
 
 
     (2) Prin lege se pot înfiinţa 
tribunale militare şi în alte unităţi 
administrativ - teritoriale decât 
cele prevăzute la alin.(1).  
 
 
      Autori: deputaţii Ion Neagu, 
Cornel Bădoiu şi Vasile Moiş. 
 
 

 
 
 
 
 
     Pentru claritate şi 
rigoare în exprimare. 

Senat 

11       Art.8. - (1) În municipiul 
Bucureşti funcţionează un tribunal 
militar teritorial.  
 
 (2) Prin lege se pot înfiinţa 
şi alte tribunale militare teritoriale. 
 

     Art.8. – Text nemodificat.   
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Nr. 
Crt. 

Text iniţial Text adoptat de comisie şi autorul 
amendamentului 

Motivare Camera 
Decizională 

 (3) În raport cu volumul de 
activitate, cu natura şi 
complexitatea cauzelor deduse 
judecăţii, pentru tribunalele 
militare teritoriale se pot înfiinţa 
sedii secundare în alte localităţi. 
 
 

12       Art.9. - Curtea Militară de 
Apel funcţionează ca instanţă 
unică în municipiul Bucureşti.  
 
 

     Art.9. – Text nemodificat.   

13       Art.10. - Competenţa 
instanţelor militare este stabilită în 
Codul de procedură penală, cu 
modificările şi completările 
ulterioare,  şi în legi speciale.  
 
 

     Art.10 – Competenţa instanţelor 
militare este stabilită în Codul de 
procedură penală şi în alte legi. 
 
 
     Autor: deputat Cornel Bădoiu. 
 

       Pentru o mai  mare 
rigoare şi conciziune.   

Senat 

14        Art.11. - (1) Cauzele se 
judecă în primă instanţă în 
complet format din 2 judecători, 
cu excepţia celor care, potrivit 
legii, se  judecă de un singur 
judecător.  

     Art.11. – Text nemodificat.         
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Nr. 
Crt. 

Text iniţial Text adoptat de comisie şi autorul 
amendamentului 

Motivare Camera 
Decizională 

 
 (2) Apelurile şi recursurile 
se judecă în complet format din 3 
judecători.  
 
 

15        Art.12. - Instanţele militare 
sunt conduse de un preşedinte, 
ajutat de un vicepreşedinte. 

      Art.12. – Text nemodificat. 
 
 
 
 

        
 

 

16 CAPITOLUL III 
Parchetele militare 

 

     Titlul nemodificat.   

17       Art.13. - (1) Procurorii 
militari, grupaţi în parchete, Secţia 
Parchetelor Militare din cadrul 
Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie şi 
Secţia de combatere a 
infracţiunilor de corupţie săvârşite 
de militari din cadrul Parchetului 
Naţional Anticorupţie, îndeplinesc 
atribuţiile Ministerului Public,  
potrivit competenţelor stabilite  
prin lege.  

     Art.13. - (1) Procurorii militari, 
grupaţi în parchete, Secţia 
Parchetelor Militare din cadrul 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie şi Secţia de 
combatere a infracţiunilor de 
corupţie săvârşite de militari din 
cadrul Parchetului Naţional 
Anticorupţie îndeplinesc atribuţiile  
potrivit competenţelor stabilite  prin 
lege. 
 

 
     Pentru rigoarea 
textului s-a eliminat 
sintagma „Ministerului 
Public”, fiind suficientă 
precizarea „potrivit 
competenţelor stabilite 
prin lege”. 
 
 
 
 

Senat 
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Nr. 
Crt. 

Text iniţial Text adoptat de comisie şi autorul 
amendamentului 

Motivare Camera 
Decizională 

 (2) Pe lângă fiecare instanţă 
militară funcţionează un parchet 
militar.  
  
 (3) În municipiile 
Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi şi 
Timişoara funcţionează parchete 
militare pe lângă tribunalele 
militare din aceste localităţi. În 
municipiul Bucureşti funcţionează 
şi un parchet militar pe lângă 
Tribunalul Militar Teritorial, 
respectiv un parchet militar pe 
lângă Curtea Militară de Apel.   
 
 (4) Circumscripţiile 
teritoriale ale parchetelor militare 
din municipiile Bacău, Braşov, 
Constanţa, Craiova, Oradea, 
Ploieşti şi Târgu-Mureş, care se 
desfiinţează prin intrarea în 
vigoare a prezentei legi, se 
redistribuie, în concordanţă cu 
circumscripţiile teritoriale ale 
instanţelor militare. 
 

 (2) – Text nemodificat. 
  
 
 
 (3) – Text nemodificat.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (4) Circumscripţiile 
teritoriale ale parchetelor militare 
din municipiile Bacău, Braşov, 
Constanţa, Craiova, Oradea, Ploieşti 
şi Târgu-Mureş, care se desfiinţează 
prin intrarea în vigoare a prezentei 
legi, se redistribuie în concordanţă 
cu circumscripţiile teritoriale ale 
instanţelor militare. 
 
      Autori: deputaţii Cornel Ştirbeţ 
şi  Ştefan Cazimir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Pentru acurateţe 
gramaticală s-a eliminat 
virgula  după predicatul 
„ se redistribuie”. 
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Nr. 
Crt. 

Text iniţial Text adoptat de comisie şi autorul 
amendamentului 

Motivare Camera 
Decizională 

18        Art.14. - (1) Parchetele 
militare exercită, prin procurorii 
militari, atribuţiile prevăzute în 
Legea nr. 304/2004, care se aplică 
în mod corespunzător.  
 
 
 (2) Pentru prevenirea şi 
combaterea criminalităţii, precum 
şi pentru stabilirea cauzelor care 
generează sau favorizează 
criminalitatea în rândul militarilor, 
Secţia Parchetelor Militare din 
cadrul Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi 
Secţia de combatere a 
infracţiunilor de corupţie săvârşite 
de militari din cadrul Parchetului 
Naţional Anticorupţie organizează 
şi desfăşoară activităţi comune ale 
procurorilor militari cu organele 
de control din cadrul Ministerului 
Apărării Naţionale şi Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, pe 
bază de protocoale încheiate cu 
aceste ministere.   

     Art.14. - (1) Parchetele militare 
exercită, prin procurorii militari, 
atribuţiile prevăzute în Legea nr. 
304/2004 privind organizarea 
judiciară, care se aplică în mod 
corespunzător.  
 
 (2) Pentru prevenirea şi 
combaterea criminalităţii, precum şi 
pentru stabilirea cauzelor care 
generează sau favorizează 
criminalitatea în rândul militarilor, 
Secţia Parchetelor Militare din 
cadrul Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie şi Secţia 
de combatere a infracţiunilor de 
corupţie săvârşite de militari din 
cadrul Parchetului Naţional 
Anticorupţie organizează şi 
desfăşoară activităţi comune ale 
procurorilor militari cu organele de 
control din cadrul Ministerului 
Apărării Naţionale, Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, precum 
şi din cadrul altor structuri 
militare, pe bază de protocoale.   

        
     Pentru rigoarea 
textului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
     Pentru rigoarea 
textului. 
 
 
 

Senat 
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Nr. 
Crt. 

Text iniţial Text adoptat de comisie şi autorul 
amendamentului 

Motivare Camera 
Decizională 

 (3) Parchetele militare 
efectuează urmărirea penală în 
cauzele privind fapte penale 
comise de militari români în 
incinta unităţilor militare 
române dislocate pe teritoriul 
altor state, în cadrul unor forţe 
multinaţionale, în condiţiile în 
care, potrivit unei convenţii 
internaţionale, pe teritoriul 
statului primitor poate fi exercitată 
jurisdicţia română, şi participă, 
prin procurori militari, la 
şedinţele de judecată ce se 
desfăşoară potrivit art. 4 alin. (2).  
 

 (3) Parchetele militare 
efectuează urmărirea penală şi în 
cauzele privind fapte penale comise 
de militari români în condiţiile în 
care, potrivit convenţiei încheiate, 
pe teritoriul statului primitor poate fi 
exercitată jurisdicţia română.  
Procurorii militari participă la 
şedinţele de judecată ce se 
desfăşoară potrivit art.4 alin.(2).  
 
 
 
 
     Autor: deputat Cornel Bădoiu. 
 
 

 
 
 
     Pentru corelare cu 
modificările aduse la 
art.4. 

19       Art.15. - Parchetul Militar de 
pe lângă Curtea Militară de Apel şi 
Parchetul Militar de pe lângă 
Tribunalul Militar Teritorial, au în 
structură secţii, în cadrul cărora 
pot funcţiona servicii şi birouri. 
  
 

     Art.15. - Parchetul Militar de pe 
lângă Curtea Militară de Apel şi 
Parchetul Militar de pe lângă 
Tribunalul Militar Teritorial au în 
structură servicii şi birouri. 
  
       
      Autor: deputat Cornel Bădoiu. 
 

     Modificarea  este 
justificată de  faptul că 
în structura acestor 
parchete nu sunt secţii,  
ci numai servicii şi 
birouri. 
 

Senat 
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Nr. 
Crt. 

Text iniţial Text adoptat de comisie şi autorul 
amendamentului 

Motivare Camera 
Decizională 

20        Art.16. -  (1)  Parchetele 
militare sunt conduse de un prim-
procuror militar ajutat de un prim-
procuror militar adjunct.  
 (2) Parchetul Militar de pe 
lângă Curtea Militară de Apel este 
condus de un procuror general 
militar, ajutat de un procuror 
general militar adjunct. 
 
 

     Art.16. – Text nemodificat.         

21       Art.17. -  În raport de 
numărul, natura şi complexitatea 
cauzelor, precum şi  de  întinderea 
circumscripţiei teritoriale, pentru 
buna desfăşurare a urmăririi 
penale, în cadrul parchetelor 
militare se pot înfiinţa birouri 
teritoriale.  
 
 
 

      Art.17. – Text nemodificat.        

22 CAPITOLUL IV 
Magistraţii militari 

 
 

     Titlul nemodificat.   
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Nr. 
Crt. 

Text iniţial Text adoptat de comisie şi autorul 
amendamentului 

Motivare Camera 
Decizională 

23       Art.18. - Judecătorii militari şi 
procurorii militari au calitatea de 
magistraţi şi fac parte din corpul 
magistraţilor. 
 
 

       Art.18. – Text nemodificat.         

24       Art.19. - Poate fi numit 
magistrat militar persoana care are 
calitatea de ofiţer activ şi 
îndeplineşte condiţiile prevăzute 
de Legea nr.303/2004. 
  
 

      Art.19. - Poate fi numit 
magistrat militar persoana care are 
calitatea de ofiţer activ şi 
îndeplineşte condiţiile prevăzute de 
Legea nr.303/2004 privind statutul 
magistraţilor. 
 
 
     Autor: Comisia juridică. 
 

     Pentru indicarea 
completă a titlului legii. 

Senat 

25       Art.20. - (1) Condiţiile pentru 
încadrare şi promovare, limitele de 
vârstă şi condiţiile de menţinere în 
magistratura militară sunt cele 
prevăzute în Legea nr. 303/2004.  
 
 
 
 
 

      Art.20. - (1) Condiţiile pentru 
încadrare şi promovare, limitele de 
vârstă şi condiţiile de menţinere în 
magistratura militară sunt cele 
prevăzute în Legea nr.303/2004 
privind statutul magistraţilor.  
 
 
 
 

     Pentru indicarea 
completă a titlului legii. 
 
 
 
 
 
       Pentru indicarea 
corectă  a  legii şi a 
titlului  acesteia. 

Senat 
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Nr. 
Crt. 

Text iniţial Text adoptat de comisie şi autorul 
amendamentului 

Motivare Camera 
Decizională 

 (2) Magistraţii militari pot 
fi menţinuţi în funcţie, după 
împlinirea vârstei de pensionare 
pentru magistraţii civili, în 
condiţiile Legii nr.304/2004. 
 

 (2) Magistraţii militari pot fi 
menţinuţi în funcţie, după data 
împlinirii vârstei de pensionare, în 
condiţiile Legii nr.303/2004 
privind statutul magistraţilor. 
 
       Autor: deputaţii Cornel Bădoiu 
şi Cornel Ştirbeţ. 
 

26       Art.21. - (1) Numirea şi 
promovarea în funcţie a 
personalului de specialitate 
juridică, militar şi civil, asimilat 
magistraţilor, din Direcţia 
Instanţelor Militare se face de 
ministrul justiţiei.  
 
 
 (2) Pentru categoriile de 
personal prevăzute la alin.(1), 
menţinerea în activitate după 
împlinirea vârstei de pensionare se 
aprobă de ministrul justiţiei, la 
propunerea Direcţiei Instanţelor 
Militare.  
 

     Art.21. - (1) Numirea şi 
promovarea în funcţie a personalului 
de specialitate juridică, militar şi 
civil, asimilat magistraţilor, din 
Direcţia Instanţelor Militare se face 
de ministrul justiţiei, la propunerea 
directorului acestei direcţii.  
 
 (2) Pentru categoriile de 
personal prevăzute la alin.(1), 
menţinerea în activitate după 
împlinirea vârstei de pensionare se 
aprobă de ministrul justiţiei, la 
propunerea directorului Direcţiei 
Instanţelor Militare.  
 
      Autor: deputat Cornel Bădoiu. 

       
 
 
 
 
 
     Pentru indicarea celui 
abilitat să facă 
propunerea. 

Senat 
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Nr. 
Crt. 

Text iniţial Text adoptat de comisie şi autorul 
amendamentului 

Motivare Camera 
Decizională 

27       Art.22. - (1) La şedinţele de 
judecată, magistraţii militari sunt 
obligaţi să poarte uniforma 
militară.  
 
  (2) Ţinuta vestimentară se 
asigură gratuit, prin normele de 
echipare.  

      Art.22. – Text nemodificat.         

28 Art.23. -  (1) Magistraţii 
militari sunt militari activi şi au 
toate drepturile şi obligaţiile ce 
decurg din această calitate.  

 
 (2) Salarizarea şi celelalte 
drepturi cuvenite personalului 
militar şi civil se asigură de 
Ministerul Apărării Naţionale, în 
concordanţă cu prevederile 
legislaţiei privind salarizarea şi 
alte drepturi ale personalului din 
organele autorităţii judecătoreşti şi 
cu reglementările referitoare la 
drepturile materiale şi băneşti 
specifice calităţii de militar activ 
şi, respectiv, de salariat civil al 
acestui minister. 

      Art.23. – Text nemodificat.         
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amendamentului 

Motivare Camera 
Decizională 

          (3) Pentru personalul militar 
şi civil al Secţiei de combatere a 
infracţiunilor  de corupţie săvârşite 
de militari din cadrul Parchetului 
Naţional Anticorupţie, salarizarea 
şi celelalte drepturi cuvenite se 
asigură de către acest parchet.  
  (4) Acordarea gradelor 
militare şi înaintarea în grad a 
magistraţilor militari se fac potrivit 
normelor aplicabile cadrelor 
permanente din Ministerul 
Apărării Naţionale.  
 

29 Art.24. -  Magistraţii 
militari şi personalul militar de 
specialitate juridică asimilat 
magistraţilor pot opta între pensia 
de serviciu stabilită în condiţiile 
Legii nr. 303/2004 şi pensia 
militară de serviciu, putând 
beneficia de prevederile legii mai 
favorabile. 
 

     Art.24. -  Magistraţii militari şi 
personalul militar de specialitate 
juridică asimilat magistraţilor pot 
opta pentru pensia de serviciu 
stabilită în condiţiile Legii 
nr.303/2004 privind statutul 
magistraţilor  sau pensia militară 
de serviciu.  
 
 
 
      Autor: deputat Cornel Bădoiu. 

 
     Pentru claritate şi 
rigoare. 

Senat 
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30      Art.25. - (1) Delegarea, 
detaşarea, transferul magistraţilor 
militari, suspendarea din funcţie şi 
încetarea funcţiei de magistrat 
militar se fac în condiţiile Legii nr. 
303/2004. 
 

(2) Trecerea în rezervă sau 
direct în retragere a magistraţilor 
militari se face, în condiţiile legii, 
după eliberarea din funcţie de către 
Preşedintele României.  

      Art.25. - (1) Delegarea, 
detaşarea, transferul magistraţilor 
militari, suspendarea din funcţie şi 
încetarea funcţiei de magistrat 
militar se fac în condiţiile Legii 
nr.303/2004 privind statutul 
magistraţilor . 
 

(2) – Text nemodificat. 
 
 
 
     Autor: Comisia juridică. 
 

 
 
 
 
     Pentru indicarea 
completă a titlului legii. 

Senat 

31 Art.26. -  (1) Încălcarea de 
către magistraţii militari a 
normelor stabilite prin 
Regulamentul disciplinei militare 
atrage răspunderea lor în 
conformitate cu prevederile 
acestuia.  

 
 (2) Magistraţii militari 
răspund disciplinar pentru 
abaterile de la îndatoririle de 
serviciu, precum şi pentru faptele 

Art.26. -  (1) – Text 
nemodificat. 

 
 
 

 
 

 (2) Magistraţii militari 
răspund disciplinar pentru abaterile 
de la îndatoririle de serviciu, precum 
şi pentru faptele care afectează 
prestigiul justiţiei, în condiţiile 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Senat 
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care afectează prestigiul justiţiei, 
în condiţiile prevăzute de Legea 
nr. 303/2004.  
 

prevăzute de Legea nr.303/2004 
privind statutul magistraţilor . 
 
 
     Autor: Comisia juridică. 
 

     Pentru indicarea 
completă a titlului legii. 

32 CAPITOLUL V 
Compartimentele auxiliare de 

specialitate 
 

      Titlul nemodificat.   

33       Art.27. - (1) Instanţele şi 
parchetele militare au în structură 
următoarele compartimente 
auxiliare de specialitate:  
 a) registratură; 
 b) grefă; 
 c) arhivă; 
 d) informare şi relaţii 
publice;  
 e) biblioteca; 
 f) alte compartimente 
stabilite în condiţiile legii.  
 
 (2) Curtea Militară de Apel 
şi parchetul de pe lângă aceasta au 
în structură şi un compartiment de 

      Art.27.  – Text nemodificat. 
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documentare şi un compartiment 
de informatică juridică.  
 
      (3) Compartimentele de 
informatică juridică se pot 
organiza şi în structura  
Tribunalului Militar Teritorial şi a 
parchetului de pe lângă acesta.  
 
 

34       Art.28. - În vederea 
informatizării activităţii Direcţiei 
Instanţelor Militare, a Secţiei 
Parchetelor Militare, a Secţiei de 
combatere a infracţiunilor de 
corupţie săvârşite de militari, a 
instanţelor şi parchetelor militare, 
Ministerul Apărării Naţionale şi, 
după caz, Parchetul Naţional 
Anticorupţie, asigură dotarea 
tehnică necesară acestora.  
 

      Art.28. – Text nemodificat.         

35       Art.29. - Personalul auxiliar de 
la Direcţia Instanţelor Militare, 
Secţia Parchetelor Militare, Secţia 
de combatere a infracţiunilor de 

       Art.29. – Text nemodificat.   



 21

Nr. 
Crt. 

Text iniţial Text adoptat de comisie şi autorul 
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corupţie săvârşite de militari, 
instanţele şi parchetele militare 
poate proveni şi din rândul 
militarilor activi.  
 

36 CAPITOLUL VI 
Dispoziţii finale şi tranzitorii 
 

      Titlul nemodificat.   

37       Art.30. - (1) Numărul total al 
magistraţilor militari, precum şi al 
personalului auxiliar se aprobă 
prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea ministrului justiţiei, cu 
avizul consultativ al ministrului 
apărării naţionale şi al Consiliului 
Superior al Magistraturii.  
 
 (2) Statele de funcţii şi de 
personal pentru fiecare instanţă şi 
parchet se stabilesc potrivit legii, 
în funcţie de volumul de activitate 
şi întinderea circumscripţiilor 
teritoriale.  
 
 
 

      Art.30. - Text nemodificat. 
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38 Art.31. - Funcţiile reduse 
ca urmare a reorganizării 
instanţelor şi parchetelor militare, 
potrivit prezentei legi, se trec în 
statele de funcţii ale Ministerului 
Justiţiei şi Ministerului Public, cu 
luarea măsurilor de finanţare prin 
transferul la aceste instituţii a 
fondurilor corespunzătoare din 
bugetul Ministerului Apărării 
Naţionale. 

  
 

Art.31. - Funcţiile care se 
vor desfiinţa ca urmare a 
reorganizării instanţelor şi 
parchetelor militare, potrivit 
prezentei legi, se trec în statele de 
funcţii ale Ministerului Justiţiei şi 
Ministerului Public, cu luarea 
măsurilor de finanţare prin 
transferul la aceste instituţii a 
fondurilor corespunzătoare din 
bugetul Ministerului Apărării 
Naţionale. 

 
 

      Autor: deputat Cornel Ştirbeţ. 
  

     Pentru acurateţea 
textului. 

Senat 

39        Art.32. - (1) Magistraţii 
militari şi personalul auxiliar civil 
şi militar ale căror funcţii sunt 
reduse vor fi transferaţi, ţinându-
se seama de opţiunea exprimată, la 
instanţele şi parchetele civile din 
raza de domiciliu, pe funcţiile 
trecute, conform art.31,  la  
Ministerul Justiţiei şi Ministerul  
Public. 

      Art.32. - (1) Magistraţii militari 
şi personalul auxiliar civil şi militar 
ale căror funcţii au fost desfiinţate 
vor fi transferaţi, ţinându-se seama 
de opţiunea exprimată, la instanţele 
şi parchetele civile din raza de 
domiciliu, pe funcţiile trecute, 
conform art.31,  la  Ministerul 
Justiţiei şi Ministerul  Public. 
 

       
      Pentru acurateţea 
textului. 

Senat 
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       (2) Transferul magistraţilor se 
face ţinându-se seama de 
vechimea în magistratură şi de 
activitatea profesională, prin 
derogare de la dispoziţiile  art. 43 
din Legea nr. 303/2004, referitoare  
la concurs. În aceste situaţii, 
trecerea în rezervă este obligatorie. 
 
 
 (3) Personalul auxiliar civil 
şi militar transferat se încadrează 
ţinându-se seama, potrivit legii, de 
vechimea în muncă şi de 
activitatea profesională. 
 

        (2) Transferul magistraţilor se 
face ţinându-se seama de vechimea 
în magistratură şi de activitatea 
profesională, prin derogare de la 
dispoziţiile  art. 43 din Legea 
nr.303/2004 privind statutul 
magistraţilor, referitoare  la 
concurs. În aceste situaţii, trecerea 
în rezervă este obligatorie.  
 
 (3) – Text nemodificat. 
 
 
      Autor: deputat Cornel Ştirbeţ. 

40 Art.33. - Magistraţii 
militari şi personalul auxiliar care 
îşi continuă activitatea la instanţele 
şi parchetele militare, redistribuit 
pe funcţii inferioare, îşi păstrează 
drepturile salariale avute la data 
aplicării prezentei legi.  
 

      Art.33. - Magistraţii 
militari şi personalul auxiliar care îşi 
continuă activitatea la instanţele şi 
parchetele militare, redistribuit pe 
funcţii inferioare, îşi păstrează 
drepturile salariale de care 
beneficiază la data aplicării 
prezentei legi.  
 
      Autor: deputat Ion Neagu. 

 
 
      Pentru acurateţea 
textului. 

Senat 
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41 Art.34. - Spaţiile şi dotările 
materiale ale parchetelor militare 
desfiinţate,  vor fi preluate de 
parchetele militare cărora, prin 
redistribuire, le revin 
circumscripţiile teritoriale ale 
unităţilor desfiinţate.  
 

      Art.34. – Text nemodificat.        Senat 

42 Art.35. - (1) Mijloacele 
materiale, inclusiv cele auto, 
necesare funcţionării Direcţiei 
Instanţelor Militare, Secţiei 
Parchetelor Militare, instanţelor şi 
parchetelor militare, precum şi 
drepturile materiale şi băneşti ale 
personalului acestora se asigură de 
Ministerul Apărării Naţionale. 

  
 (2) Pentru Secţia de 
combatere a infracţiunilor de 
corupţie săvârşite de militari din 
cadrul Parchetului Naţional 
Anticorupţie, mijloacele materiale, 
inclusiv cele auto, precum şi 
drepturile materiale şi băneşti ale 
personalului acestora se asigură se 

Art.35. - (1) – Text 
nemodificat. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 (2) Pentru Secţia de 
combatere a infracţiunilor de 
corupţie săvârşite de militari din 
cadrul Parchetului Naţional 
Anticorupţie, mijloacele materiale, 
inclusiv cele auto, precum şi 
drepturile materiale şi băneşti ale 
personalului acestora se asigură de 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Senat 
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asigură de către Parchetul 
Naţional Anticorupţie. 
 

(3) Anual, Guvernul 
României va include în bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
fondurile necesare  potrivit alin. 
(1).  

 
 

către Parchetul Naţional 
Anticorupţie. 
 
       (3) – Text nemodificat. 
 
 
 
 
 
        Autori: deputaţii Cornel 
Bădoiu şi Cornel Ştirbeţ. 
 
 

 
     Pentru îndreptarea 
unei erori materiale. 

43       Art.36. - (1) Bugetele Direcţiei 
Instanţelor Militare, Secţiei 
Parchetelor Militare, instanţelor şi 
parchetelor militare sunt 
gestionate de Ministerul Apărării 
Naţionale, iar în cazul Secţiei de 
combatere a infracţiunilor de 
corupţie săvârşite de militari de 
către  Parchetul Naţional 
Anticorupţie,  potrivit legii.  
 
 
 

      Art.36. – Text nemodificat. 
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 (2) Proiectele de buget 
anual se elaborează de Direcţia 
Instanţelor Militare şi, după caz, 
Secţia Parchetelor Militare, după 
consultarea instanţelor şi 
parchetelor militare, se supun 
avizului conform  al Consiliului 
Superior al Magistraturii şi se 
transmit la Ministerul Apărării 
Naţionale.  
 

44        Art.37. - (1) Instanţele  şi 
parchetele militare dispun de 
poliţia militară pusă în serviciul 
lor de Ministerul Apărării 
Naţionale, în mod gratuit. 
Necesarul de personal de poliţie 
militară va fi stabilit prin hotărâre 
a Guvernului, la propunerea 
comună a ministrului justiţiei şi a 
ministrului apărării naţionale.  
 
 (2) Poliţia militară pusă în 
serviciul instanţelor şi parchetelor 
militare este subordonată 
preşedinţilor sau prim-procurorilor 

      Art.37. – Text nemodificat.         
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acestora. Numărul personalului 
necesar pentru fiecare instanţă şi 
parchet va fi stabilit de ministrul 
justiţiei, la propunerea Direcţiei 
Instanţelor Militare şi a Secţiei 
Parchetelor Militare.  
 
 

45       Art.38. - (1) La solicitarea 
instanţelor militare, a Secţiei 
Parchetelor Militare, a parchetelor 
militare şi a Secţiei de combatere a 
infracţiunilor de corupţie săvârşite 
de militari, pentru buna 
desfăşurare a procesului penal în 
cauzele aflate pe rolul acestora, 
Poliţia Română şi Jandarmeria 
Română le acordă, potrivit 
atribuţiilor legale, sprijinul 
necesar.   
 
 (2) Paza sediilor instanţelor 
şi parchetelor militare, a celorlalte 
spaţii folosite de acestea, a 
bunurilor şi valorilor ce le aparţin, 
supravegherea accesului şi 

      Art.38. – Text nemodificat.   
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menţinerea ordinii interioare 
necesare desfăşurării normale a 
activităţii se asigură, în mod 
gratuit, de către Poliţia Militară. 
 
 

46       Art.39. - (1) Prezenta lege 
intră în vigoare la data de 27 
septembrie 2004, cu excepţia 
dispoziţiilor referitoare la 
compunerea completelor de 
judecată, care intră în vigoare 
conform Legii nr. 304/2004.  
 
 
  (2) Până la data 
prevăzută la alin.(1), se vor 
adopta reglementările  
prevăzute de prezenta lege, care 
vor intra în vigoare o dată cu 
dispoziţiile acesteia.  
 
 
 (3) Pe data intrării în 
vigoare a prezentei legi, Legea 
nr.54/1993 privind organizarea 

      Art.39. - (1)  - Text nemodificat.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (2) – Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 (3) Pe data intrării în vigoare 
a   prezentei    legi    se      abrogă  
 Legea nr.54/1993 privind 

            
 
 
 
 
 
 
 
     În cuprinsul 
proiectului de lege nu se 
face referire la adoptarea 
unei reglementări 
speciale. 
 
 
 
 
 
     Pentru rigoarea 
textului. 

Senat 
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instanţelor şi parchetelor militare, 
republicată, în Monitorul Oficial, 
Partea I, nr. 209 din 13 mai 1999, 
cu modificările ulterioare, se 
abrogă.  

organizarea instanţelor şi 
parchetelor militare, republicată, în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 209 din 13 mai 1999, cu 
modificările ulterioare.  
 
      Autor: deputat Ion Neagu. 
 

 
 


