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L E G E 
 
 

  pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordonanţa 
Guvernului nr. 51/1994 privind drepturile de echipament şi 
materiale de resortul echipamentului, în timp de pace, ale 
personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică 
şi siguranţă naţională 
 
 
 Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 
 
 Articol unic. – Anexele nr. 1 şi 2 la Ordonanţa Guvernului 
nr. 51/1994 privind drepturile de echipament şi materiale de 
resortul echipamentului, în timp de pace, ale personalului din 
sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă 
naţională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,    
nr. 242 din 29 august 1994, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 143/1994, se modifică după cum urmează: 
 
 1. La anexa nr. 1 „Norme privind drepturile de 
echipament, în timp de pace, ale personalului din sectorul de 
apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională”, 
litera A va avea următorul cuprins: 
 „A. Pentru Ministerul Apărării: 
 Norma nr. 1 – pentru echiparea generalilor, ofiţerilor, 
maiştrilor militari şi subofiţerilor din forţele terestre şi forţele 
aeriene 
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 Norma nr. 2 – pentru echiparea amiralilor, ofiţerilor, 
maiştrilor militari şi subofiţerilor din forţele navale 
 Norma nr. 3 -  pentru echiparea studenţilor şi elevilor din 
instituţiile militare de învăţământ ale forţelor terestre şi forţelor 
aeriene 
 Norma nr. 4 - pentru echiparea studenţilor şi elevilor din  
Academia şi Şcoala Militară de Maiştri ale forţelor navale 
 Norma nr. 5 - pentru echiparea elevilor colegiilor militare 
liceale şi Şcolii de Aplicaţie pentru Muzicile Militare, ciclul liceal 
 Norma nr. 6 - pentru echiparea militarilor angajaţi pe bază 
de contract şi militarilor în termen din forţele terestre, infanterie 
marină şi forţele aeriene 
 Norma nr. 7 - pentru echiparea elevilor din şcolile de 
aplicaţii şi militarilor angajaţi pe bază de contract care urmează 
ori sunt absolvenţi ai cursurilor de formare profesională în 
centrele de instrucţie ale forţelor navale 
 Norma nr. 8 - pentru echiparea efectivelor participante la 
misiuni internaţionale şi dotarea cu materiale de stat major, 
pregătire fizică şi diverse 
 Norma nr. 9 - pentru echiparea observatorilor militari 
participanţi la misiuni O.N.U., O.S.C.E. sau ale altor organisme 
de securitate regională 
 Norma nr. 10 – pentru înzestrarea cu echipament de scenă a 
personalului Ansamblului Artistic al Armatei, ale echipelor 
artistice ale Cercului Militar Naţional şi cercurilor militare ale 
statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei 
 Norma nr. 11 – pentru înzestrarea unităţilor sanitare militare 
cu echipament de protecţie, cazarmament şi materiale specifice, 
de resortul echipamentului 
 Norma nr. 12 – pentru înzestrarea cu echipament special, de 
protecţie şi de lucru a personalului militar din Ministerul 
Apărării.” 
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 2. La anexa nr. 2 „Norme privind drepturile de 
materiale de resortul echipamentului, în timp de pace, pentru 
sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă 
naţională”, litera A va avea următorul cuprins: 
 „A. Pentru Ministerul Apărării: 
 Norma nr. 13 – pentru înzestrarea cu cazarmament a 
căminelor militare de garnizoană 
 Norma nr. 14 – pentru aprovizionarea şi consumul 
materialelor de spălat şi igienă, de reparat şi întreţinere 
echipament şi gospodărie 
 Norma nr. 15 – pentru înzestrarea cu vehicule hipo, 
harnaşament, materiale de întreţinere şi reparare a acestora, 
precum şi pentru potcovitul cailor 
 Norma nr. 16 – pentru aprovizionarea cu materiale necesare 
contenţiunii şi îngrijirii câinilor de serviciu 
 Norma nr. 17 – pentru aprovizionarea cu rechizite de birou 
şi şcolare 
 Norma nr. 18 – pentru înzestrarea atelierelor de croitorie, 
cizmărie, lemnărie, rotărie şi fierărie-potcovărie.” 
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 Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu 
respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din 
Constituţia României, republicată. 
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