
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 
L E G E 

 

 privind modificarea şi completarea Legii nr. 35/1990 privind 
Statutul personalului aeronautic din aviaţia militară a României 
 
 Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect lege. 
 
 Art. I. - Legea nr. 35/1990 privind Statutul personalului 
aeronautic din aviaţia militară a României, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr 134/1990 se modifică şi se 
completează după cum urmează : 
 
 1. Art. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins : 
Art. 1 
 Prezentul statut reglementează activităţile aeronautice militare, 
personalul aeronautic din Ministerul Apărării Naţionale şi din 
alte structuri care desfăşoară activităţi aeronautice militare, 
îndatoririle şi drepturile acestuia. 
 
 2. Art.2 se modifică şi va avea următorul cuprins : 
Art. 2 
 Personalul aeronautic din aviaţia militară şi din alte structuri 
care execută activităţi aeronautice militare, denumit în continuare 
personal aeronautic, îşi desfăşoară activitatea în scopul apărării 
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spaţiului aerian al ţării, ca spaţiu integrat al NATO, pentru 
menţinerea integrităţii teritoriale a ţării, independenţei şi suveranităţii 
naţionale şi pentru îndeplinirea cu succes a misiunilor sub comanda 
NATO sau UE precum şi a celor asumate de România. 
 
 3. Art.3 se modifică şi va avea următorul cuprins : 
Art. 3 
 Personalul aeronautic trebuie să aibă o conduită demnă, să dea 
dovadă de disciplină, să dobândească o temeinică pregătire 
profesională, astfel încât activităţile aeronautice să se desfăşoare cu 
eficienţă şi în siguranţă pentru îndeplinirea misiunilor ce-i revin în 
timp de pace, de criză şi de război, în conformitate cu legislaţia 
naţională şi reglementările aeronautice. 
 
 4. La art.4 aliniatul 1 lit. a se modifică şi va avea următorul 
cuprins : 
Art. 4 
... 
 a) managementul operaţiilor aeriene (planificarea, comanda, 
controlul) la sol şi în zbor, utilizarea flexibilă a spaţiului aerian, 
prin asigurarea coordonării zborului aeronavelor între structurile 
civile şi militare de control al traficului aerian şi asigurarea 
serviciilor de informare aeronautică; 
 
 5. Art.5 se modifică şi va avea următorul cuprins : 
Art. 5 
 (1) Conducerea activităţilor aeronautice militare se execută de 
către structurile specializate ale Ministerul Apărării Naţionale; 
 (2) Reglementarea în domeniul aeronautic militar pentru 
toţi utilizatorii spaţiului aerian care deţin aeronave de stat 
române sau străine este asigurată de către Autoritatea 
Aeronautică Militară Naţională, din cadrul Ministerului Apărării 
Naţionale; 
 (3) Autoritatea Aeronautică Militară Naţională este Statul 
Major al Forţelor Aeriene. 
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 6. Art. 6 se modifică şi va avea următorul cuprins; 
Art. 6 
 Se consideră personal aeronautic cadrele militare, soldaţii şi 
gradaţii voluntari, elevii şi studenţii din instituţiile militare de 
învăţământ de aviaţie, rezerviştii concentraţi cu scoatere din producţie 
şi salariaţii civili din Ministerul Apărării Naţionale, militarii detaşaţi 
în economia naţională, precum şi militarii din unităţile de toate 
armele, care în baza calificării deţinute şi a funcţiilor pe care le 
îndeplinesc, desfăşoară activităţi aeronautice militare. 
 
 7. Art.9 se modifică şi va avea următorul cuprins : 
Art. 9 
 Personalul navigant de aviaţie cuprinde : 
 a) personalul care conduce în zbor aeronave:  
 - piloţii, şi cosmonauţii; 
 b) navigatorii de bord; 
 c) personalul tehnic-ingineresc de exploatare în zbor a 
aeronavelor, motoarelor, instalaţiilor, echipamentelor şi sistemelor 
de bord ; 
 - ingineri, (subingineri) şi tehnici de bord; 
 - radiotelegrafişti de bord; 
 -operatorii foto, video, sisteme de comunicaţii şi achiziţii 
voce şi date, sisteme de supraveghere aeriană; 
 - specialişti cu încărcarea şi centrajul; 
 - trăgătorii aerieni; 
 d) personalul de însoţire, însoţitori de bord, supraveghetori 
de zbor, reprezentantul de zbor, paramedic, operator                  
salvare-evacuare ; 
 e) personalul tehnic - ingineresc pentru încercarea, recepţia 
şi controlul în zbor al aeronavelor; 
 - ingineri, (subingineri ), tehnicieni de încercare, recepţie şi 
control; 
 - operatori de bord pentru aparatura de încercare - testare 
ambarcată. 
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 8. Art. 10 se modifică şi va avea următorul cuprins : 
Art. 10 
 Din categoria paraşutiştilor fac parte personalul militar şi civil 
din Ministerul Apărării Naţionale, precum şi militarii din unităţile şi 
subunităţile de toate armele care, prin funcţiile ce le deţin, au 
prevăzută specialitatea de paraşutisti sau cercetaş prin paraşutare şi 
care execută paraşutări din aeronave în scopul îndeplinirii unei 
misiuni de luptă, instruire, antrenament, încercare, recepţie sau 
verificare a tehnicii de paraşutare sau de salvare. 
 
 9. Art. 10 se modifică şi va avea următorul cuprins : 
Art. 12 
 Personalul aeronautic nenavigant (de sol) cuprinde:  
 a) personal tehnic ingineresc de aviaţie; 
 b) cadrele militare, soldaţii şi gradaţii voluntari si personal 
civil contractual din statele majore şi centrele de operaţii aeriene; 
 c) navigatorii de sol / controlorii de trafic aerian operaţional 
şi controlorii aerieni în poziţii înaintate, controlori ai 
interceptării, alt personal care, în baza calificării deţinute şi a 
funcţiilor pe care le îndeplinesc execută planificarea, 
coordonarea, dirijarea sau controlul aeronavelor în zbor sau la 
sol - comunicaţii pe suprafeţele de manevră. 
 c) meteorologi ; 
 d) personal tehnic-ingineresc de comunicaţii aeronautice şi 
informatică şi de sisteme terestre de navigaţie aeriană şi control 
spaţiu aerian. 
 
 10. La art. 13 aliniatul 1 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
Art. 13 
 Din categoria personalului tehnic-ingineresc de aviaţie fac parte 
personalul militar şi personalul civil care organizează, conduc, 
controlează sau execută activităţi de operare şi mentenanţă, încercare, 
proiectare fabricare, modernizare, reparare şi testare a aeronavelor 
militare, simulatoarelor de aviaţie, mijloacelor tehnice de control 
complex pentru deservirea acestora şi de asigurare cu tehnică 
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aeronautică militară, fiind calificaţi în una din următoarele 
specialităţi:  
 a)... 
 b) soldaţii şi gradaţii voluntari şi personalul civil: 
 
 11. Art. 14 se modifică şi va avea următorul cuprins : 
Art. 14 
 Din categoria navigatorilor de sol / controlori de trafic aerian 
operaţional, care, potrivit calificărilor, execută dirijarea şi controlul 
aeronavelor în zbor şi pe suprafeţele de manevră, planificarea sau 
coordonarea activităţii de zbor, fiind calificaţi în una din 
următoarele specialităţi: 
 a) controlor de trafic aerian operaţional, controlor cu 
interceptarea - navigator radar; 
 b) controlor aerian în poziţii înaintate; 
 c) controlor de trafic aerian operaţional cu programarea, 
dirijarea coordonarea şi controlul zborurilor - navigator 
dispecer; 
 d) navigator cu dirijarea aeronavelor în zbor - navigator radar; 
 e) navigator pentru programarea, dirijarea şi coordonarea şi 
controlul zborurilor aeronavelor -navigator dispecer; 
 
 12. Art. 15 se modifică şi va avea următorul cuprins : 
Art. 15 
 Din categoria meteorologilor fac parte personalul militar şi 
personalul civil care potrivit atribuţiilor funcţionale, colectează, 
prelucrează şi analizează datele meteorologice, eleborează prognoze 
meteorologice, fiind calificaţi în una din următoarele specialităţi : 
 - meteorologie; 
 - radiolocatie meteo;  
 - radiolocaţie meteorologică; 
 
 13. Art. 16 se modifică şi va avea următorul cuprins : 
Art. 16 
 Din categoria personalului de comunicaţii aeronautice, de 
sisteme terestre de navigaţie aeriană şi de supraveghere şi control 
spaţiu aerian, face parte personalul militar şi civil care planifică, 
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organizează, conduc, controlează sau execută activităţi de operare, 
mentenanţă, proiectare, încercare, fabricare, modernizare, reparare şi 
testare, a tehnicii de comunicaţii aeronautice şi sisteme terestre de 
navigaţie aerienă, fiind calificaţi în una din următoarele 
specialităţi : 
 - comunicatii si informatică ; 
 - radiolocaţie ; 
 - electromecanică. 
 
 14. Art.20 se modifică şi va avea următorul cuprins : 
Art. 20 
 Personalul aeronautic - cadrele militare şi personalul civil - se 
pregătesc în instituţii de învăţământ militare şi civile, în şcoli de 
aplicaţie sau prin cursuri de perfecţionare. 
 
 15. Art.21 se modifică şi va avea următorul cuprins : 
Art. 21 
 Procedurile de echivalare a pregătirii personalului aeronautic 
între instituţiile de învăţământ militare si civile se stabilesc prin 
reglementări emise de către Ministerul Apărării Naţionale şi 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii. 
 
 16. Art.22 se modifică şi va avea următorul cuprins : 
Art. 2 2 
 Personalul aeronautic - soldaţii şi gradaţii voluntari şi 
rezerviştii concentraţi cu scoatere din producţie - se instruiesc în 
unităţile militare, şcoli de aplicaţie şi instituţii militare                  
de învăţământ, potrivit reglementărilor emise de Ministerul Apărării 
Naţionale. 
 
 17. Art.23 se modifică şi va avea următorul cuprins : 
Art.23 
 Statul Major al Forţelor Aeriene ca Autoritate Aeronautică 
Militară Naţională, reprezintă organul unic care eliberează, 
validează, echivalează, prelungeşte, preschimbă, suspendă sau retrage 
documentele de clalificare pentru personalul aeronautic din Ministerul 
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Apărării Naţionale, şi din alte structuri care desfăşoară activităţii 
aeronautice militare. 
 
 18. Art.24 se modifică şi va avea următorul cuprins : 
Art.24 
 Atestarea calificării şi specializării pentru personalul aeronautic 
se face prin următoarele documente:  
 a )  brevet pentru personalul aeronavigant;  
 b) certificate pentru personalul nenavigant. 
 
 19. La art.25 aliniatul 1 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
Art. 25 
 Autoritatea Aeronautică Militară Naţională echivalează 
următoarele documente de atestare a calificării, specializării şi 
specialităţii pentru personalul aeronautic, eliberate de Autoritatea 
Aeronautică Civilă. 
 
 20. Art.26 se modifică şi va avea următorul cuprins : 
Art. 26 
 Documentele de atestare a calificărilor şi specializării 
personalului aeronautic se acordă personalului aeronautic la 
absolvirea şcolilor militare şi instituţii militare de învăţământ superior 
sau a cursurilor de specializare, după îndeplinirea condiţiilor de 
pregătire teoretică şi practică stabilite de către Autoritatea 
Aeronautică Militară Naţională. 
 
 21. Art.30 se modifică şi va avea următorul cuprins : 
Art. 30 
 Retragerea calităţii de personal aeronautic se poate face numai 
de către şeful Autorităţii Aeronautică Militară Naţională, în 
următoarele situaţii: 
 - inaptitudine psiho-fizică; 
 - incompetenţă profesională; 
 - abateri grave de la reglementările aeronautice. 
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 22. Art.31 se modifică şi va avea următorul cuprins : 
Art. 31 
 Confirmarea nivelului de pregătire de luptă şi profesională a 
personalului aeronautic care execută activităţi aeronautice militare se 
face prin acordarea titlului de specialist aeronautic de clasă, în 
următoarele specialităţi:  
 a) pilot; 
 b) navigator de bord; 
 c) inginer (subinginer), tehnician de bord; 
 d) radiotelegrafist de bord; 
 e) trăgător aerian; 
 f) operator (foto, radio, radiolocaţie, pentru aparatura de 
încercare-testare) de bord; 
 g) paraşutist; 
 h) inginer (subinginer, tehnician) de aviaţie; 
 i) navigator de sol - controlor de trafic aerian ; 
 j) specialist de comunicaţii aeronautice si informatică; 
 k) inginer (subinginer), tehnician pentru sisteme terestre de 
navigaţie aeriană;  
 l) meteorolog;  
 m) personal de însoţire;  
 n) radiolocatorist;  
 o) operator radar;  
 p) operator control spaţiu aerian;  
 r) luptător din fortele operative speciale. 
 
 23. Art.45 se modifică şi va avea următorul cuprins : 
Art. 4 5 
 Personalul aeronavigant, apt medical, se admite la zbor 
(paraşutare) până la vârsta maximă prevăzută pentru fiecare categorie 
astfel 
 -piloţi pe aeronave cu propulsie clasică monoloc şi paraşutişti -
52 ani; 
 - piloţi pe aeronave cu reacţie monoloc -50 ani; 
 - personalul aeronavigant pe aeronave cu echipaj, până la vârsta 
de pensionare; 
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 -peste vârsta de 50 ani paraşutişti pot efectua salturi numai cu 
paraşute prevăzute cu deschidere automată. 
 
 24. La art.50 aliniatul 1 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
Art. 50 
 În cazul imposibilităţii desfăşurării activităţilor aeronautice 
specifice categoriei de personal aeronautic din care face parte, ca 
urmare a unui eveniment de aviaţie, a unei boli sau a unor afecţiuni 
apărute pe timpul activităţilor aeronautice desfăşurate, personalul 
aeronautic beneficiază de : 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera 
Deputaţilor în forma iniţială, în condiţiile art. 75 alin. (2) teza a III-a 
din Constituţia României, republicată. 
 

 
 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

Ioan Oltean 


