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A V I Z 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 56/2006 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de 
apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului 

civil din aceste instituţii 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 56/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale 
personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea 
unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, trimis cu adresa nr. PL.X 862 din 13 noiembrie 2006 şi înregistrat 
sub nr. 32/727 din 16.11. 2006. 
 Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
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Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia a dezbătut proiectul de lege menţionat mai sus în 
şedinţa din 22 noiembrie 2006.  

La şedinţa Comisiei au participat în calitate de invitaţi în conformitate cu prevederile art. 54 şi art. 55 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, domnii lt. col. Vasile Ion, şeful Secţiei Salarizare din Direcţia Financiar Contabilă şi mr.Nenciu Paul, 
consilier juridic în cadrul Direcţiei Legislaţie şi Asistenţă Juridică din cadrul Ministerul Apărării şi domnul Gabriel Creţu,            
prim-adjunct al directorul Serviciului de Protecţie şi Pază. 
 Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege, expunerea de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ.  
 În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât avizarea favorabilă, cu următoarele amendamente : 
 
  

Nr. 
crt. Text iniţial 

Ordonanţa Guvernului nr.56/2006  Text Senat  Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
0 1 2 3 4 
1.   1. La articolul I, după punctul 2 se 

introduc două puncte noi, pct. 21 şi 
22 cu următorul cuprins:  
„21. La articolul 39, după alineatul 
(1), se introduce un alineat nou, alin.  
( 11), cu următorul cuprins: 
(11) Pe timpul participării la cursurile 
de carieră cadrele militare în activitate 
beneficiază de solda lunară avută la 
data începerii cursurilor, şi, după caz, 
de sporurile aplicabile personalului 
din instituţia de învăţământ sau din 
unitatea în care efectuează stagiul, 
potrivit art. 27.  
 

1. La articolul I, după punctul 2 se 
introduce un nou punct,  pct. 21  cu 
următorul cuprins:  
„21. La articolul 39, după alineatul 
(1), se introduce un alineat nou, alin.  
( 11), cu următorul cuprins: 
(11) Pe timpul participării la cursurile 
de carieră cadrele militare în 
activitate beneficiază de solda lunară 
avută la data începerii cursurilor, şi, 
după caz, de sporurile aplicabile 
personalului din instituţia de 
învăţământ sau din unitatea în care 
efectuează stagiul, potrivit art. 27.  
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Nr. 
crt. Text iniţial 

Ordonanţa Guvernului nr.56/2006  Text Senat  Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
22 La articolul 39, alineatul 4 va avea 
următorul cuprins:  
  (4) Cadrele militare în activitate, pe 
timpul concediului pentru îngrijirea 
copilului bolnav în vârstă de până la 7 
ani, iar în cazul copilului cu handicap, 
pentru afecţiunile intercurente, până la 
împlinirea vârstei de 18 ani, 
beneficiază de solda lunară brută în 
procentele prevăzute de prevederile 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 158/2005 privind concediile şi 
indemnizaţiile de asigurări sociale de 
sănătate, cu modificările ulterioare." 

Se transferă la pct.4.  
 

( Autor: Comisia) 

Punctul 22 este cuprins 
în textul pct. 4 din 
Ordonanţă şi se referă 
la alin. (4) al art. 42 

2. 4. Alineatele (3) şi (4) ale articolului 42 
vor avea următorul cuprins:  
    "(3) Cadrele militare în activitate pe 
timpul concediului pentru creşterea 
copilului în vârstă de până la 2 ani sau 
de până la 3 ani în cazul copilului cu 
handicap, beneficiază de indemnizaţia 
prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 148/2005 privind 
susţinerea familiei în vederea creşterii 
copilului, cu modificările şi 
completările ulterioare. Perioada 
concediului pentru creşterea copilului 
în vârstă de până la 2 ani sau de până la 

 4. Alineatele (3) şi (4) ale articolului 
42 vor avea următorul cuprins:  
(3)  Nemodificat.  
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Nr. 
crt. Text iniţial 

Ordonanţa Guvernului nr.56/2006  Text Senat  Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
3 ani în cazul copilului cu handicap 
constituie vechime în muncă şi în 
serviciu, care se are în vedere la 
stabilirea drepturilor ce se acordă în 
raport cu aceasta.  
    (4) Cadrele militare în activitate - 
femei, pe timpul concediului pentru 
îngrijirea copilului bolnav în vârstă de 
până la 7 ani, iar în cazul copilului cu 
handicap, pentru afecţiunile 
intercurente, până la împlinirea vârstei 
de 18 ani, beneficiază de solda lunară 
brută în procentele prevăzute de 
prevederile Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 158/2005 privind 
concediile şi indemnizaţiile de asigurări 
sociale de sănătate, cu modificările 
ulterioare."  

 

 
 
 
 
 

(4) Cadrele militare în activitate, pe 
timpul concediului pentru îngrijirea 
copilului bolnav în vârstă de până la 
7 ani, iar în cazul copilului cu 
handicap, pentru afecţiunile 
intercurente, până la împlinirea 
vârstei de 18 ani, beneficiază de 
solda lunară brută în procentele 
prevăzute de prevederile Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 
privind concediile şi indemnizaţiile 
de asigurări sociale de sănătate, cu 
modificările ulterioare."  
 
( Autor: Comisia) 

 
 
 
 
 

Comisia introduce 
alin. (4) în cuprinsul 
art. 42 pentru a 
respecta logica 
juridică a 
reglementării din 
Ordonanţă   

3.  3. La articolul I punctul 5, după 
tabelul de la litera A. 1 al anexei nr. 
1 se introduce nota, cu următorul 
cuprins:  
............................................................. 
3. Solda de funcţie corespunzătoare 
coeficienţilor de ierarhizare acordaţi în 
condiţiile Ordonanţei de urgenţă a 

3. La articolul I punctul 5, după 
tabelul de la litera A. 1 al anexei 
nr. 1 se introduce nota, cu 
următorul cuprins:  
............................................................ 
3. Solda de funcţie corespunzătoare 
coeficienţilor de ierarhizare acordaţi 
în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a 

 
 
 
 
 
 

Pentru corectarea unei 
erori materiale. 
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Nr. 
crt. Text iniţial 

Ordonanţa Guvernului nr.56/2006  Text Senat  Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
Guvernului nr. 91/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare 
şi ale prezentei ordonanţe, se ia în 
calcul stabilirea drepturilor salariale şi 
sociale, precum şi la stabilirea şi 
actualizarea pensiilor militare.  

Guvernului nr. 91/2001, cu 
modificările şi completările 
ulterioare şi ale prezentei ordonanţe, 
se ia în calcul la stabilirea drepturilor 
salariale şi sociale, precum şi la 
stabilirea şi actualizarea pensiilor 
militare.  
 
( Autor: Comisia) 

4. 6. La anexa nr. 7 punctul 1, litera a) 
va avea următorul cuprins:  
 
"a) salariul de bază al funcţiei 
îndeplinite, sporul de vechime în 
muncă, indemnizaţii, premii, sporuri şi 
alte drepturi care se acordă personalului 
civil din unităţile unde îşi desfăşoară 
activitatea, potrivit legislaţiei care se 
aplică în unităţile respective. Pentru 
cadrele militare din Ministerul Apărării 
salariul de bază al funcţiei îndeplinite 
reprezintă solda de funcţie."  

 

4. La articolul I punctul 6, litera a) 
de la punctul 1 al anexei nr.7 va 
avea următorul cuprins: 
„a) salariul de bază al funcţiei 
îndeplinite, sporul de vechime în 
muncă, indemnizaţii, premii, sporuri şi 
alte drepturi care se acordă 
personalului civil din unităţile unde îşi 
desfăşoară activitatea, potrivit 
legislaţiei care se aplică în unităţile 
respective. Salariul de bază al funcţiei 
îndeplinite reprezintă solda de 
funcţie.” 

4. La articolul I punctul 6, litera a) 
de la punctul 1 al anexei nr.7 va 
avea următorul cuprins: 
„a) salariul de bază al funcţiei 
îndeplinite, sporul de vechime în 
muncă, indemnizaţii, premii, sporuri 
şi alte drepturi care se acordă 
personalului civil din unităţile unde 
îşi desfăşoară activitatea, potrivit 
legislaţiei care se aplică în unităţile 
respective.” 
 
(Autori: dep. M. Stănişoară, N. 
Mircovici, H. Văsioiu) 

Se scoate sintagma 
„Salariul de bază al 
funcţiei îndeplinite 
reprezintă solda de 
funcţie” care ar crea 
interpretări diferite şi 
confuzii în stabilirea 
drepturilor salariale. 
- Modul de stabilire a 
drepturilor salariale 
cuvenite este prevăzut 
cu claritate, atât în 
cadrul punctului 1, din 
aceeaşi anexă, cât şi în 
Codul Muncii. 

5.   5. La articolul I, după punctul 6 se 
introduce un punct nou, pct.7, cu 
următorul cuprins: 
 

-Modificarea propusă, 
în acord cu Expunerea 
de motive la 
Ordonanţa de Urgenţă 
nr.56/2006, 
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Nr. 
crt. Text iniţial 

Ordonanţa Guvernului nr.56/2006  Text Senat  Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
„7. La anexa nr.7, după punctul 3 1 
se introduce un punct nou, punctul 
32, cu următorul cuprins: 
32. Salariul de bază al funcţiei 
îndeplinite se ia în calcul ca solda de 
funcţie la actualizarea pensiei 
militare de stat.” 
 
(Autori: dep. M. Stănişoară, N. 
Mircovici, H. Văsioiu) 

armonizează şi 
corelează prevederile 
Legii nr.138/1999 cu 
Legea nr.164/2001 
privind pensiile 
militare de stat. 
-Modificarea face ca 
Legea nr.164/2001 să 
se aplice unitar tuturor 
cadrelor militare, atât 
a celor care au fost 
pensionate din 
structurile instituţiilor 
publice de apărare 
naţională, ordine 
publică şi siguranţă 
naţională, cât şi a 
celor care au 
îndeplinit funcţii 
militare - potrivit 
prevederilor Legii 
nr.80/1995 privind 
statutul cadrelor 
militare - în alte 
ministere, instituţii 
publice şi organe 
centrale.  

 
Preşedinte, 

 
 

Mihai Stănişoară 


