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RAPORT PRELIMINAR 

 
 

asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.121/1998 privind răspunderea materială a militarilor 

 
 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, împreună cu Comisia pentru apărare, 
ordine publică și siguranță națională, cu Propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.121/1998 privind răspunderea materială a 
militarilor, trimisă cu adresa nr. PL x 4 din 20 februarie 2023 și înregistrată la Comisia 
juridică, de disciplină și imunități cu nr. 4c-13/157 din 20 februarie 2023. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. 
(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera  Deputaţilor este Cameră decizională. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1281 din 21 noiembrie 2022, a avizat 
favorabil proiectul de lege, cu observații și propuneri. 
 Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.121/1998. Potrivit expunerii de motive, iniţiativa urmăreşte 
asigurarea coerenţei conţinutului legii şi corelării acestuia cu prevederile altor acte 
normative intrate în vigoare în perioada 1998-2022. 

În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 
iniţiativa legislativă, expunerea de motive, avizul Consiliului Legislativ și avizul 
Consiliului Economic și Social în şedinţa  din 6 martie 2023.  
 La dezbateri, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi 
conform listei de prezenţă.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 
Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
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nr.121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, cu amendamentele cuprinse în 
anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor organice. 
 
  
 
 
                      
                         PREŞEDINTE,                                       SECRETAR, 
 
                          Laura VICOL                                 Ladányi László-Zsolt 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar,  
Paul Şerban 
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                                                                                                                                                                                               Anexa 
  
                  

 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

1. Text în vigoare Text propunere legislativă Comisia juridică (autor 
amendament) 

Motivare 

2.  LEGE pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 121/1998 
privind răspunderea materială a 
militarilor 
 

Nemodificat  

3.  Art. I - Ordonanţa Guvernului 
nr. 121/1998 privind 
răspunderea materială a 
militarilor, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 328 din 29 august 
1998, se modifică şi se 
completează după cum 
urmează: 
 

Art. I - Ordonanţa 
Guvernului nr. 121/1998 
privind răspunderea materială 
a militarilor, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 328 
din 29 august 1998, aprobată 
prin Legea nr. 25/1999 se 
modifică şi se completează 
după cum urmează: 
 
Autor: Grupul parlamentar 
PSD 

Conform Avizului Consiliului 
Legislativ 

4.  
 
 

1. Articolul 2 se modifică 
şi va avea următorul cuprins:
 

Nemodificat 
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Art. 2 Răspunderea materială 
este angajată, în condiţiile 
prezentei ordonanţe, pentru 
pagubele în legătură cu 
formarea, administrarea şi 
gestionarea resurselor financiare 
şi materiale, provocate de 
militari din vina acestora şi în 
legătură cu îndeplinirea 
serviciului militar sau a 
atribuţiilor de serviciu în cadrul 
Ministerului Apărării Naţionale, 
Ministerului de Interne, 
Serviciului Român de Informaţii, 
Serviciului de Protecţie şi Pază, 
Serviciului de Informaţii 
Externe, Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale şi 
Ministerului Justiţiei. 
 

„Art. 2. - Răspunderea 
materială este angajată, în 
condiţiile prezentei ordonanţe, 
pentru pagubele în legătură cu 
formarea, administrarea şi 
gestionarea resurselor 
financiare şi materiale, 
provocate de militari din vina 
acestora şi în legătură cu 
îndeplinirea serviciului militar 
sau a atribuţiilor de serviciu în 
cadrul Ministerului Apărării 
Naţionale, Ministerului 
Afacerilor Interne, Serviciului 
Român de Informaţii, 
Serviciului de Protecţie şi Pază, 
Serviciului de Informaţii 
Externe şi Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale.” 
 

Art. 2 - Răspunderea 
materială este angajată, în 
condiţiile prezentei ordonanţe, 
pentru pagubele provocate 
de militari sau de persoanele 
prevăzute la art. 9, cu 
vinovăție şi în legătură cu 
îndeplinirea serviciului 
militar sau a atribuţiilor de 
serviciu în legătură cu 
formarea, administrarea şi 
gestionarea resurselor 
financiare şi materiale, aflate 
în administrarea Ministerului 
Apărării Naţionale, 
Ministerului Afacerilor 
Interne, Serviciului Român de 
Informaţii, Serviciului de 
Protecţie şi Pază, Serviciului 
de Informaţii Externe și 
Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale. 
 
 
 
  Autor: Grupul parlamentar 
PSD 
 
 

Conform Avizului Consiliului 
Legislativ 
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5.  
 
 
Art. 4 . - Răspunderea materială 
este angajată atât pentru militarii 
care au fost însărcinaţi legal cu 
atribuţii privind formarea, 
administrarea şi gestionarea 
resurselor financiare şi materiale, 
cât şi pentru cei care le-au 
îndeplinit numai în fapt. 
 

 2. Articolul 4 se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
 
Art. 4. - Răspunderea 
materială este angajată atât 
pentru militarii care au fost 
însărcinați legal cu atribuții 
privind formarea, 
administrarea și gestionarea 
resurselor financiare și 
materiale, aflate în 
administrarea autorităților 
publice prevăzute la art. 2,  
cât și pentru cei care le-au 
îndeplinit numai în fapt. 
 
Autor: Grupul parlamentar 
PSD 

Conform Avizului Consiliului 
Legislativ 

6.  
 
 
 
 
Art.  5.- Militarii răspund 
material pentru pagubele 
produse, din vina lor şi în 
legătură cu îndeplinirea 
serviciului militar, terţelor 
persoane fizice sau juridice, la a 

 3. Articolul 5 se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
 
 
 
Art. 5. – (1) Militarii răspund 
material pentru pagubele 
produse, cu vinovăție și în 
legătura cu îndeplinirea 
serviciului militar, terțelor 
persoane fizice sau juridice, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conform Avizului Consiliului 
Legislativ 
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căror reparare a fost obligată 
instituţia publică de care 
aceştia aparţin. 
 

la a căror reparare a fost 
obligată autoritatea publică 
în care își desfășoară 
activitatea. 
 
Autor: Grupul parlamentar 
PSD 

7. Art. 5 
Militarii răspund material pentru pagubele produse, 
din vina lor şi în legătură cu îndeplinirea serviciului 
militar, terţelor persoane fizice sau juridice, la a 
căror reparare a fost obligată instituţia publică de 
care aceştia aparţin 

  
(2) Persoanele prevăzute la 
art. 9 răspund material pentru 
pagubele produse, cu 
vinovăție și în legătură cu 
îndeplinirea atribuțiilor de 
serviciu, terțelor persoane 
fizice sau juridice, la a căror 
reparare a fost obligată 
autoritatea publică în care își 
desfășoară activitatea. 
 
Autor: Grupul parlamentar 
PSD 

Conform Avizului Consiliului 
Legislativ 

8. (1)Militarii nu răspund material: 
 
 
 
a)pentru pierderile inerente 
produse în executarea misiunilor 
ori în procesul pregătirii pentru 
luptă, în activităţile de producţie 

2. La articolul 6 alineatul 
(1), litera a) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
„a) pentru pierderile inerente 
produse în executarea 
misiunilor, în procesul 
instruirii sau în activităţile de 

 
 
 
 
 
Se elimină 
 
Autor: Grupul parlamentar 

Conform Avizului Consiliului 
Legislativ 
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şi gospodăreşti, care se 
încadrează în limitele prevăzute 
de dispoziţiile legale în vigoare; 
 

producţie, care se încadrează în 
limitele prevăzute de 
dispoziţiile legale în vigoare;” 
 

PSD 

9.  
 
 
Art. 7. - Prin termenul militari, în 
sensul prezentei ordonanţe, se 
înţelege: militari în termen, 
militari cu termen redus, 
rezervişti concentraţi sau 
mobilizaţi, elevi şi studenţi ai 
instituţiilor militare de 
învăţământ, militari angajaţi pe 
bază de contract şi cadre 
militare. 

3. Articolul 7 se modifică 
şi va avea următorul cuprins:
 
„Art. 7. - Prin termenul 
militari, în sensul prezentei 
ordonanţe, se înţelege: militari 
în termen, rezervişti 
voluntari, rezervişti 
concentraţi sau mobilizaţi, 
elevi şi studenţi ai instituţiilor 
militare de învăţământ, soldaţi 
şi gradaţi profesionişti şi 
cadre militare.” 
 
 

 
 
 
4. Nemodificat 
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Art. 9. - Prevederile prezentei 
ordonanţe se aplică şi militarilor 
aflaţi în misiune în afara 
graniţelor ţării, precum şi 
salariaţilor civili din structura 

4. Articolul 9 se modifică 
şi va avea următorul cuprins:
 
 
 
„Art. 9 - Prevederile prezentei 
ordonanţe se aplică şi 
militarilor aflaţi în misiune în 
afara graniţelor ţării, precum şi 
personalului contractual şi 

5.Articolul 9 se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
 
 
 
Art. 9 – (1) Prevederile 
prezentei ordonanţe se aplică 
şi militarilor aflaţi în misiune 
în afara graniţelor ţării, 
elevilor și studenților 

Conform Avizului Consiliului 
Legislativ 
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instituţiilor publice prevăzute la 
art. 2. 

funcţionarilor publici din 
structura instituţiilor publice 
prevăzute la art. 2.” 
 

instituțiilor de învățământ 
pentru formarea polițiștilor, 
precum şi personalului civil 
care își desfășoară 
activitatea în cadrul 
autorităților publice 
prevăzute la art. 2. 
 
 
Autor: Grupul parlamentar 
PSD 

11   (2) În sensul prezentei 
ordonanțe, prin personal 
civil se înțelege demnitari, 
funcționari publici cu statut 
special – polițiști și personal 
contractual. 
 
Autor: Grupul parlamentar 
PSD 

 

12   (3) Prin derogare de  la 
prevederile   art. 500 din 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, 
cu modificările și 
completările ulterioare, 
prevederile prezentei 
ordonanțe se aplică și 
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funcționarilor publici. 
 
Autor: Grupul parlamentar 
PSD 

13 Art. 14 
(1)Membrii formaţiunilor de 
protecţie civilă, precum şi 
comandanţii formaţiunilor de 
pregătire premilitară a tineretului 
pentru apărare răspund material, 
în limita a trei salarii medii pe 
economie, pentru pagubele 
produse asupra materialelor 
aflate în patrimoniul Ministerului 
Apărării Naţionale, date în 
folosinţă pentru instruire şi 
pentru îndeplinirea misiunilor 
ordonate. 
(2)Salariul mediu pe economie 
ce se va lua în calcul la stabilirea 
răspunderii materiale este cel 
realizat în luna în care s-a 
constatat paguba. 
 
(3)Partea din pagubă care 
depăşeşte cuantumul imputabil 
prevăzut la alin. (1) se scade din 
evidenţa contabilă a unităţii 
militare. 

5. Articolul 14 se abrogă. 
 

6. Nemodificat  
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14 Art. 16 
Pagubele produse de militarii în 
termen, militarii cu termen 
redus, elevii şi studenţii 
instituţiilor militare de 
învăţământ şi de elevii liceelor 
militare, prin pierderea şi 
degradarea bunurilor, ca urmare 
a folosirii lor în procesul 
pregătirii pentru luptă sau în 
exercitarea atribuţiilor de 
serviciu, pot fi date la scădere 
din evidenţa contabilă de 
comandantul sau şeful eşalonului 
superior al unităţii păgubite, dacă 
acesta apreciază, după o 
temeinică cercetare, că nu este 
cazul să se stabilească 
răspunderea materială. În această 
situaţie dispune sau, după caz, 
propune să fie scăzute din 
evidenţa contabilă a unităţii. 

6. Articolul 16 se abrogă. 
 

7. Nemodificat  

15  
 
 
Art. 17. - În situaţia în care 
cheltuielile de cercetare, de 
stabilire a răspunderii materiale 
şi de recuperare a pagubelor 

7. Articolul 17 se modifică 
şi va avea următorul cuprins:
 
„În situaţia în care cheltuielile 
de cercetare, de stabilire a 
răspunderii materiale şi de 
recuperare a pagubelor 

8. Articolul 17 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
Art. 17 - În situaţia în care 
cheltuielile de cercetare, de 
stabilire a răspunderii 
materiale şi de recuperare a 
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produse de persoanele 
prevăzute la art. 16 depăşesc 
cuantumul pagubei efective, 
aceasta se scade din evidenţa 
contabilă a unităţii. 

depăşesc cuantumul acesteia, 
paguba se scade din 
contabilitate.” 
 

pagubelor depăşesc 
cuantumul acesteia, paguba 
se scade din evidența 
contabilă. 
 
Autor: Grupul parlamentar 
PSD 

16 Art. 18. - (la data 23-nov-2017 
Art. 18 din capitolul II a se 
vedea referinte de aplicare din 
Instructiunile M.142/2017 ) 
 (la data 21-iul-2010 Art. 18 din 
capitolul II a se vedea referinte 
de aplicare din Instructiunile 
M.80/2010 ) 
 
Competenţa pentru aprobarea 
scăderii din evidenţa contabilă a 
pagubelor produse în condiţiile 
art. 6 alin. (1) lit. a), b) şi c), ale 
art. 13 alin. (2), art. 14 alin. (3), 
art. 16 şi ale 17 se stabileşte prin 
instrucţiuni aprobate de 
conducătorii instituţiilor publice 
prevăzute la art. 2. 

8. Articolul 18 se modifică 
şi va avea următorul cuprins:
 
 
 
 
 
 
 
„Art. 18 - Competenţa pentru 
aprobarea scăderii din evidenţa 
contabilă a pagubelor produse 
în condiţiile art. 6 alin. (1) lit. 
a), b) şi c), ale art. 13 alin. (2) 
şi ale art. 17 se stabileşte prin 
instrucţiuni aprobate de 
conducătorii instituţiilor 
publice prevăzute la art. 2.” 
 

9. Articolul 18 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 18 - Competenţa pentru 
aprobarea scăderii din 
evidenţa contabilă a 
pagubelor produse în 
condiţiile art. 6 alin. (1) lit.a) 
- c), ale art. 13 alin. (2) şi ale 
art. 17 se stabileşte prin 
instrucţiuni aprobate de 
conducătorii autorităților 
publice prevăzute la art. 2. 
 Autor: Grupul parlamentar 
PSD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conform Avizului Consiliului 
Legislativ 

17  9. La articolul 22, 10. Nemodificat  
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(2)Cercetarea prevăzută la alin. 
(1) se face de către comisia de 
cercetare administrativă din 
unitatea în care s-a produs 
paguba sau de la eşaloanele 
superioare ori de organele de 
control specializate. 

alineatul (2) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
„(2) Cercetarea pagubelor se 
face, de regulă, de către 
comisia de cercetare 
administrativă din unitatea 
în care acestea s-au produs.” 
 

18  10. La articolul 22, după 
alineatul (2) se introduc două 
noi alineate, alineatele (3) şi 
(4), cu următorul cuprins: 
 

11. La articolul 22, după 
alineatul (2) se introduc trei 
noi alineate, alin. (3) - (5), 
cu următorul cuprins: 
 
Autor: Grupul parlamentar 
PSD 

Conform Avizului Consiliului 
Legislativ 

19  „(3) In situaţia în care pagubele 
se referă la cauze complexe, 
comandantul sau şeful unităţii 
este implicat în producerea 
pagubelor sau acestea sunt 
sesizate de către comisiile de 
inspecţie sau de control din 
cadrul eşaloanelor superioare, 
cercetarea administrativă se 
face de către comisii numite de 
comandantul sau şeful 
eşalonului superior al unităţii în 

„(3)  În situația în care 
pagubele se referă la cauze 
complexe, stabilite prin 
instrucţiuni aprobate de 
conducătorii autorităților 
publice prevăzute la art. 2, 
precum și în cazul în care 
comandantul sau șeful unității 
în care s-a produs paguba 
este implicat în producerea 
acesteia, cercetarea 
administrativă se face de 

 



 

14 
 

 

care s-a produs prejudiciul. 
 

către o comisie numită de 
comandantul sau șeful 
eșalonului superior al unității 
în care s-a produs prejudiciul. 
 
Autor: Grupul parlamentar 
PSD 

20  (4) Cercetarea administrativă a 
pagubelor se poate face şi de 
către structuri de control 
specializate, potrivit 
competenţelor stabilite prin 
lege sau prin ordine ale 
conducătorilor instituţiilor 
prevăzute la art. 2.” 
 

(4) În situația în care 
comisiile de inspecție sau 
control din cadrul 
eșaloanelor superioare 
constată, pe timpul 
desfășurării misiunilor 
specifice, producerea unor 
pagube în patrimoniul 
unității controlate, 
cercetarea administrativă se 
face, după caz, de către o 
comisie desemnată de către 
comandantul sau șeful 
unității prevăzut la alin. (1) 
sau alin. (3), din ordinul 
comandantului sau șefului 
care a dispus efectuarea 
inspecției sau controlului. 
 
Autor: Grupul parlamentar 
PSD 
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21   (5) Cercetarea administrativă 
a pagubelor se poate face și 
de către structuri de control 
specializate, potrivit 
competențelor stabilite prin 
legile de organizare și 
funcționare ale autorităților 
publice prevăzute la art. 2 
sau prin ordine ale 
conducătorilor acestora. 
 
Autor: Grupul parlamentar 
PSD 

 

22  
 
 
Art. 23.- (1)Termenul pentru 
efectuarea cercetării 
administrative şi înregistrarea 
actului de cercetare este de cel 
mult 60 de zile de la data când 
comandantul sau şeful unităţii a 
constatat sau a luat cunoştinţă de 
producerea pagubei. 

11. Articolul 23 se modifică 
şi va avea următorul cuprins:
 
„Art. 23. - (1) Termenul pentru 
efectuarea cercetării 
administrative şi înregistrarea 
actului de cercetare este de cel 
mult 180 de zile de la data 
când comandantul sau şeful 
unităţii a constatat sau a luat 
cunoştinţă de producerea 
pagubei. 
 

12. Articolul 23 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 
Art. 23. – (1) Termenul 
pentru efectuarea cercetării 
administrative şi înregistrarea 
procesului-verbal de 
cercetare administrativă 
este de cel mult 180 de zile de 
la data când comandantul sau 
şeful unităţii în care s-a 
produs paguba sau, după caz, 
comandantul sau șeful 
eșalonului superior ori 
comandantul sau șeful 
structurii de control 

Conform Avizului Consiliului 
Legislativ 
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specializate a constatat sau a 
luat cunoștință de producerea 
pagubei. 
 
Autor: Grupul parlamentar 
PSD 

23 (2)Pentru motive temeinic 
justificate, la cerere, 
comandantul sau şeful eşalonului 
superior poate prelungi acest 
termen cu cel mult 60 de zile, 
prin ordin scris. 

(2) Termenul prevăzut de 
prezentul articol este termen 
de prescripţie. 
 

 (2) Termenul prevăzut la 
alin. (1) este termen de 
prescripție. 
 
Autor: Grupul parlamentar 
PSD 

 

24 (3)În toate situaţiile, cercetarea 
împrejurărilor în care s-a produs 
paguba se face cu chemarea şi 
ascultarea celor în cauză, pentru 
explicaţii scrise şi prezentarea de 
probe în apărare. 

(3)În toate situaţiile, cercetarea 
împrejurărilor în care s-a 
produs paguba se face cu 
chemarea celor în cauză, în 
condiţiile legii, pentru 
explicaţii scrise şi prezentarea 
de probe în apărare. 

(3) În situația în care, din 
motive temeinic justificate, 
nu sunt îndeplinite 
condițiile pentru finalizarea 
cercetării administrative în 
termenul prevăzut la alin. 
(1), comandantul sau șeful 
eșalonului superior poate 
aproba suspendarea 
cercetării administrative 
până la eliminarea cauzei 
care a împiedicat efectuarea 
cercetării administrative. 
Cererea de suspendare se 
face în termenul prevăzut la 
alin. (1) și va fi însoțită de 
documente doveditoare ale 
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motivului invocat. 
 
Autor: Grupul parlamentar 
PSD 

25  (4) Hotărârea asupra 
rezultatului cercetării 
administrative se ia de către 
comandantul sau şeful care a 
dispus efectuarea cercetării. 
 

(4) În toate situaţiile, 
cercetarea împrejurărilor în 
care s-a produs paguba se 
face cu chemarea celor în 
cauză, pentru explicaţii scrise 
şi prezentarea de probe în 
apărare. Neprezentarea sau 
refuzul de a da explicații 
scrise nu împiedică 
finalizarea cercetării 
administrative. 
Autor: Grupul parlamentar 
PSD 

 
 
 

26  (5) Pentru luarea hotărârii, 
comandantul sau şeful abilitat 
este obligat să analizeze 
temeinicia constatărilor şi 
propunerilor comisiei de 
cercetare administrative. 
 

(5) Hotărârea asupra 
rezultatului cercetării 
administrative se ia de către 
comandantul sau șeful 
unităţii în care s-a produs 
paguba sau, după caz, 
comandantul sau șeful 
eșalonului superior ori 
comandantul sau șeful 
structurii de control 
specializate care a dispus 
efectuarea cercetării. 
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Autor: Grupul parlamentar 
PSD 

27  (6) În cazul în care în urma 
analizei prevăzute la alin. (5) 
este necesară o completare a 
cercetării administrative, 
aceasta se va efectua astfel 
încât comandantul sau şeful 
unităţii să poată emite decizia 
de imputare în termenul 
prevăzut la art. 25 alin. (4).” 
 

(6) Pe baza dosarului 
cercetării administrative, 
comandantul sau șeful 
prevăzut la alin. (5) poate 
hotărî: 
Autor: Grupul parlamentar 
PSD 
a) înaintarea dosarului 
cercetării administrative la 
compartimentul juridic, în 
termen de 15 zile de la 
aprobarea procesului-verbal 
de cercetare administrativă, în 
vederea promovării acţiunii 
civile la instanţa de 
contencios administrativ 
competentă; 
 
b) sesizarea organelor de 
urmărire penală când paguba 
s-a produs prin fapte ce pot 
constitui infracţiuni; 
 
c) scăderea din evidența 
contabilă a valorii pagubei 
produse prin fapte sau 
împrejurări pentru care nu se 
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stabileşte răspunderea 
materială, în condițiile 
stabilite prin instrucţiuni 
aprobate de conducătorii 
autorităților publice prevăzute 
la art. 2. 
Autor: Gruulp parlamentar 
PSD 
 

28   (7) Pentru luarea hotărârii, 
comandantul sau șeful care a 
dispus efectuarea cercetării 
este obligat să analizeze 
temeinicia constatărilor și 
propunerilor comisiei de 
cercetare administrativă. 
  
Autor: Grupul parlamentar 
PSD 

 

29   (8) În cazul în care în urma 
analizei prevăzute la alin. (7) 
este necesară o completare a 
cercetării administrative, 
aceasta se va efectua astfel 
încât comandantul sau șeful 
unității să poată lua hotărârea 
asupra cercetării în termen de 
30 de zile de la înregistrarea 
procesului-verbal de cercetare 
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administrativă. 
 
Autor: Grupul parlamentar 
PSD 

 
 
 
 

30  
 
 
 
 
 
(2)Obligarea la restituirea 
sumelor încasate fără drept, a 
contravalorii bunurilor ori 
serviciilor nedatorate, se poate 
face numai în cazurile în care 
paguba a fost constatată în cel 
mult un an de la data primirii 
sumelor sau bunurilor ori de 
când au beneficiat de serviciile 
nedatorate. În cazul constatării 
pagubei după un an de la data 
primirii sumelor sau bunurilor 
ori a beneficierii de serviciile 
nedatorate, dar nu mai târziu de 
3 ani de la această dată, 
răspunderea materială se va 
stabili în sarcina celor din vina 
cărora s-a produs paguba. 

12. La articolul 24, alineatul 
(2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
„(2) Termenul prevăzut la alin. 
(1) este termen de decădere.” 
 

13. La articolul 24, 
alineatele (2) și (3) vor avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
(2) Obligarea la restituirea 
sumelor încasate fără drept, 
a contravalorii bunurilor 
ori serviciilor nedatorate, se 
poate face numai în cazurile 
în care paguba a fost 
constatată în cel mult 3 ani 
de la data primirii sumelor 
sau bunurilor ori de când 
au beneficiat de serviciile 
nedatorate. 
Autor: Grupul parlamentar 
PSD 
 
 
(3) Termenele prevăzute de 
prezentul articol sunt 
termene de decădere. 
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31 Art. 24. - (3) Când persoanele 
prevăzute la art. 20 alin. (1) sunt 
cadre militare, militari angajaţi 
pe bază de contract sau salariaţi 
civili şi nu au fost de bună-
credinţă, ele vor fi obligate la 
restituirea sumelor sau la plata 
contravalorii bunurilor ori a 
serviciilor nedatorate, dacă 
paguba a fost constatată în cel 
mult 3 ani de la data primirii 
sumelor, bunurilor ori a prestării 
serviciilor nedatorate. 
 
 
 
(4)Termenele prevăzute de 
prezentul articol sunt termene de 
decădere. 

13. La articolul 24, 
alineatele (3) şi (4) se abrogă. 
 

14. La articolul 24, alineatul 
(4) se abrogă. 
 
Autor: Grupul parlamentar 
PSD 

 

32 Art. 25 
 (la data 07-feb-2023 Art. 25 
din capitolul III a fost atacat 
de (exceptie admisa) Decizia 
649/2022 ) 
(1)Obligarea la plata 
despăgubirilor pentru 
pagubele produse sau a 
contravalorii bunurilor şi 
serviciilor nedatorate, precum 

14. La articolul 25, 
alineatul (3) se abrogă. 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Articolul 25 se abrogă. 
 
Autor: Grupul parlamentar 
PSD 
 
 
 
 
 
 

Conform Deciziei CCR nr. 
649/2022 
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şi obligarea la restituirea 
sumelor încasate fără drept se 
face prin decizie de imputare. 
(2)Decizia de imputare se 
emite de către comandantul 
sau şeful unităţii a cărei 
comisie a efectuat cercetarea 
administrativă şi constituie 
titlu executoriu. 
(3)În situaţiile prevăzute la alin. 
(1), când în cauză este 
comandantul sau şeful unităţii, 
singur sau împreună cu alte 
persoane, decizia de imputare se 
emite de comandantul sau şeful 
eşalonului superior. 
(la data 07-feb-2023 Art. 25 din 
capitolul III a fost atacat de 
(exceptie admisa) Decizia 
649/2022 )  
(4)Decizia de imputare se emite 
în termen de cel mult 30 de zile 
de la data înregistrării 
procesului-verbal de cercetare 
administrativă la organul 
competent s-o emită şi se 
comunică în termen de cel mult 
15 zile celui obligat la plată. 
(la data 07-feb-2023 Art. 25 din 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. La articolul  25, alineatul 
(4) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
Decizia de imputare se emite în 
termen de cel mult 45 de zile 
de la data înregistrării 
procesuui – verbal de cercetare 
administrative și se comunică 
în termen de cel mult 15 zile 
celui obligat la plată. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se elimină 
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capitolul III a fost atacat de 
(exceptie admisa) Decizia 
649/2022 ) 
 
(5)Decizia de imputare va fi temeinic motivată 
şi va cuprinde obligatoriu termenul în care 
poate fi contestată şi organul competent în 
soluţionarea contestaţiei. 
(6)Proba temeiniciei şi legalităţii deciziei de 
imputare trebuie efectuată de unitatea al cărei 
comandant sau şef a emis-o. 

 

 
 
 
 

33 (1)Sumele stabilite pentru 
acoperirea pagubelor produse 
instituţiilor publice prevăzute la 
art. 2 se reţin în rate lunare din 
soldă sau salariu ori din alte 
drepturi băneşti ale celor în 
cauză, în condiţiile legii, 
începând cu prima soldă sau 
salariu al acestora, de la data 
comunicării titlului executoriu. 
(2)Ratele nu pot fi mai mari de o 
treime din solda lunară netă sau 
din salariul net, fără a se putea 
depăşi, împreună cu celelalte 
reţineri, jumătate din aceste 
drepturi, cu excepţia cazurilor în 
care prin lege se stabileşte altfel. 
 
(3)Până la rămânerea definitivă a 

16. La articolul 27, alineatul 
(3) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Articolele 27 - 43 se 
abrogă. 
Autor: Grupul parlamentar 
PSD 
 

Conform Deciziei CCR nr. 
649/2022 
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titlurilor executorii, sumele 
reţinute în baza acestora se 
depun de către organul financiar 
al unităţii militare păgubite într-
un cont separat, la bancă sau la 
Casa de Economii şi 
Consemnaţiuni, la alegerea 
persoanei obligate la plată. 
(la data 07-feb-2023 Art. 25 din 
capitolul III a fost atacat de 
(exceptie admisa) Decizia 
649/2022 ) 

„(3) Până la rămânerea 
definitivă a titlurilor executorii, 
sumele reţinute în baza 
acestora se depun de către 
compartimentul financiar-
contabil al unităţii militare 
păgubite într-un cont separat, la 
bancă sau la Trezoreria 
Statului, la alegerea persoanei 
obligate la plată.” 
 

34 Art. 28 - Acoperirea pagubelor 
stabilite în condiţiile prezentei 
ordonanţe se poate face şi prin 
depunerea în natură a 
bunurilor ori de câte ori 
paguba nu este urmarea unei 
infracţiuni, în următoarele 
condiţii: 
a) bunurile să fie identice şi să 
corespundă calitativ; 
b) să fie procurate cu acte 
legale; 
c) să fie predate unităţii la care 
s-a constatat paguba. 
Art. 29 - Comandantul sau 
şeful unităţii care a emis 
decizia de imputare ori al cărei 
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organ financiar a primit 
angajamentul de plată, precum 
şi comandantul sau şeful 
eşalonului superior, atunci 
când constată că imputaţia este 
total sau parţial neîntemeiată 
ori nelegală, poate să o anuleze 
sau să o reducă, în termen de 
cel mult 3 ani, printr-o altă 
decizie, dacă între timp nu s-a 
pronunţat o hotărâre asupra 
contestaţiei făcute împotriva 
deciziei de imputare sau 
angajamentului de plată. 
Art. 30 - (1) Persoana care 
consideră că imputarea sau 
reţinerea a fost făcută fără 
temei sau cu încălcarea legii, 
precum şi cea care, după ce a 
semnat un angajament de 
plată, constată că în realitate 
nu datorează, parţial sau total, 
suma pretinsă de unitate poate 
face contestaţie, în cel mult 30 
de zile de la data comunicării 
sub semnătură a deciziei de 
imputare sau de la data 
semnării angajamentului de 
plată. 
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(2) Contestaţiile se depun la 
unitatea care are în evidenţă 
debitul şi se soluţionează de 
comandantul sau şeful care a 
emis decizia de imputare sau a 
cărei comisie a efectuat 
cercetarea administrativă 
privind paguba pentru care s-a 
semnat angajamentul de plată. 
 (3) Verificarea temeiniciei 
contestaţiei poate fi făcută de 
persoana prevăzută la alin. (2) 
sau de o comisie de soluţionare 
a contestaţiei, numită de 
aceasta, nefiind obligatoriu ca 
membrii comisiei să fi 
participat la efectuarea 
cercetării administrative. 
 (4) Hotărârea asupra 
contestaţiei se pronunţă în 
termen de cel mult 30 de zile 
de la data înregistrării acesteia 
şi se comunică în scris, în 
termen de cel mult 15 zile de la 
pronunţare, unităţii care are în 
evidenţă debitul, precum şi 
celui în cauză. 

35 Art. 31. (1)Împotriva hotărârii 
pronunţate asupra contestaţiei 

17. La articolul 31, alineatele 
(3) şi (4) se modifică şi vor 

Se elimină  
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cel nemulţumit poate face 
plângere în cel mult 15 zile de 
la data comunicării hotărârii. 
 
(2)Plângerea se depune la 
unitatea care are în evidenţă 
debitul, iar aceasta este 
obligată să o înainteze comisiei 
de jurisdicţie a imputaţiilor în 
cel mult 5 zile de la 
înregistrare. 
 
(3)Comisia de jurisdicţie a 
imputaţiilor soluţionează 
plângerea în cel mult 60 de zile 
de la data înregistrării acesteia la 
comisie. 
 
(4)Hotărârea comisiei de 
jurisdicţie a imputaţiilor se 
consideră definitivă şi se 
comunică unităţii care are în 
evidenţă debitul, precum şi celor 
în cauză, în cel mult 15 zile de la 
pronunţare. 
[textul din Art. 31 din capitolul 
IV a fost abrogat la 07-feb-2023 
de Actul din Decizia 649/2022 

avea următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„(3) Comisia de jurisdicţie a 
imputaţiilor soluţionează 
plângerea în cel mult 120 de 
zile de la data înregistrării 
acesteia la comisie. 
 
(4) Hotărârea se redactează în 
termen de 60 de zile de la 
pronunţare şi se comunică în 
cel mult 15 zile celor în cauză.”
 

36 Art. 32 18. La articolul 32, alineatul Se elimină  
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(la data 07-feb-2023 Art. 32 din 
capitolul IV a fost atacat de 
(exceptie admisa) Decizia 
649/2022 ) 
(1)Comisiile de jurisdicţie a 
imputaţiilor se înfiinţează, se 
organizează şi funcţionează pe 
baza ordinului conducătorilor 
instituţiilor publice prevăzute la 
art. 2, fiind formate din 3-7 
membri. 
(2)Aceste comisii funcţionează în complete 
compuse din 3 membri, din care unul va fi în 
mod obligatoriu ofiţer de justiţie sau licenţiat 
în ştiinţe juridice. 
 

(1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„(1) Comisiile de jurisdicţie a 
imputaţiilor se înfiinţează, se 
organizează şi funcţionează pe 
baza ordinului conducătorilor 
instituţiilor publice prevăzute 
la art 2, fiind formate din 3 - 12 
membri.” 
 

37 la data 07-feb-2023 Art. 33 din 
capitolul IV a fost atacat de 
(exceptie admisa) Decizia 
649/2022 ) 
Art. 33. - (1) Atunci când, din 
motive temeinice, nu s-a efectuat 
cercetarea administrativă sau nu 
s-a emis decizia de imputare în 
termenele prevăzute la art. 23 
alin. (1), (2) şi la art. 25 alin. (4), 
precum şi în cazul în care decizia 
de imputare s-a emis împotriva 
altei persoane decât cea care a 
produs paguba ori pentru o 

19. Articolul 33 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
 
„Art. 33 - (1) Atunci când, din 
motive temeinice, nu s-a 
efectuat cercetarea 
administrativă sau nu s-a emis 
decizia de imputare în 
termenele prevăzute la art. 23 
alin. (1) şi la art. 25 alin. (4), 
precum şi în cazul în care 
decizia de imputare s-a emis 
împotriva altei persoane decât 

Se elimină 
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pagubă mai mică decât cea reală, 
comandantul sau şeful unităţii 
competent poate cere comisiei de 
jurisdicţie a imputaţiilor 
repunerea în termen. Cererea se 
face în cel mult 15 zile de la 
încetarea cauzei care a 
împiedicat efectuarea cercetării 
administrative sau emiterea 
deciziei de imputare ori de la 
data când comandantul sau şeful 
unităţii competent a luat 
cunoştinţă că decizia de imputare 
s-a emis împotriva altei persoane 
decât cea care a produs paguba 
sau pentru o pagubă mai mică 
decât cea reală. 
(2)Comisia de jurisdicţie a 
imputaţiilor, judecând cererea de 
repunere în termen, o admite sau 
o respinge prin hotărâre, care 
este definitivă. Hotărârea se 
comunică în cel mult 15 zile de 
la pronunţare comandantului sau 
şefului unităţii care a solicitat 
repunerea în termen. 
(3)Când s-a admis cererea de 
repunere în termen, termenele 
prevăzute la art. 23 alin. (1) şi 

cea care a produs paguba ori 
pentru o pagubă mai mică 
decât cea reală, comandantul 
sau şeful unităţii competent 
poate cere comisiei de 
jurisdicţie a imputaţiilor 
repunerea în termen. Cererea se 
face în cel mult 30 zile de la 
încetarea cauzei care a 
împiedicat efectuarea cercetării 
administrative sau emiterea 
deciziei de imputare ori de la 
data când comandantul sau 
şeful unităţii competent a luat 
cunoştinţă că decizia de 
imputare s-a emis împotriva 
altei persoane decât cea care a 
produs paguba sau pentru o 
pagubă mai mică decât cea 
reală. 
(2)In situaţia în care, în urma 
misiunilor de audit public 
intern sau activităţilor de 
control, rezultă că nu au fost 
respectate prevederile prezentei 
ordonanţe privind evaluarea 
pagubelor sau stabilirea 
persoanelor vinovate de 
producerea lor, comandantul 
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(2) şi la art. 25 alin. (4) curg de 
la data înregistrării hotărârii la 
unitatea în cauză. 
[textul din Art. 33 din capitolul 
IV a fost abrogat la 07-feb-2023 
de Actul din Decizia 649/2022] 
Practică judiciară extinsă (67 
referinte) 
Practică judiciară (30 
referinte) 
 

sau şeful unităţii competent 
poate cere comisiei de 
jurisdicţie a imputaţiilor 
repunerea în termen, în cel 
mult 30 de zile de la data 
înregistrării la registratura 
unităţii a raportului de audit 
public intern sau a actului de 
control.  
 
(3)Comisia de jurisdicţie a 
imputaţiilor, judecând cererea 
de repunere în termen, o admite 
sau o respinge prin hotărâre, 
care este definitivă. Hotărârea 
se redactează în termen de 60 
de zile de la pronunţare şi se 
comunică în cel mult 15 zile 
comandantului sau şefului 
unităţii care a solicitat 
repunerea în termen. 
 
(4)Când s-a admis cererea de 
repunere în termen, termenele 
prevăzute la art. 23 alin. (1) şi 
la art. 25 alin. (4) curg de la 
data înregistrării hotărârii la 
unitatea în cauză.” 
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38 Art. 34 
(la data 07-feb-2023 Art. 34 din 

capitolul IV a fost atacat de 
(exceptie admisa) Decizia 
649/2022 ) 
Art. 34. - După expirarea 
termenelor prevăzute la art. 23 
alin. (1) şi (2) şi la art. 25 alin. 
(4), paguba se impută celor 
vinovaţi de neefectuarea 
cercetării administrative sau de 
neemiterea deciziei de imputare, 
cu excepţia situaţiilor în care s-a 
dispus repunerea în termen. 
[textul din Art. 34 din capitolul 
IV a fost abrogat la 07-feb-2023 
de Actul din Decizia 649/2022] 
 

20. Articolul 34 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
„Art. 34 - După expirarea 
termenelor prevăzute la art. 23 
alin. (1) şi la art 25 alin. (4), 
paguba se impută celor 
vinovaţi de neefectuarea 
cercetării administrative sau de 
neemiterea deciziei de 
imputare, în condiţiile 
prezentei ordonanţe.” 
 

Se elimină  

39 Art. 35 
(la data 07-feb-2023 Art. 35 din 

capitolul IV a fost atacat de 
(exceptie admisa) Decizia 
649/2022 ) 
(1)Hotărârile definitive pot fi 
revizuite de organul care le-a 
pronunţat, la cererea militarilor 
interesaţi, a comandanţilor sau 
şefilor unităţilor ori a şefilor 
organelor de control financiar de 

21. La articolul 35, alineatele 
(1) şi (3) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
„(1) Hotărârile definitive pot fi 
revizuite de organul care le-a 
pronunţat, la cererea militarilor 
interesaţi, a comandanţilor sau 
şefilor unităţilor ori a 
conducătorilor structurilor de 
control specializate, când au 

Se elimină 
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gestiune, când au fost 
descoperite fapte ori acte noi 
care nu au putut fi prezentate 
până la data soluţionării cauzei, 
precum şi în alte cazuri 
prevăzute de lege. 
(2)Cererea de revizuire se face în cel mult 30 
de zile de la data când persoanele interesate au 
luat cunoştinţă de actele sau faptele care 
constituie motivul revizuirii şi se depune la 
unitatea care are în evidenţă debitul. Unitatea 
este obligată să înainteze cererea de revizuire 
la organul competent să o soluţioneze în cel 
mult 3 zile de la înregistrare. 
 

fost descoperite fapte ori acte 
noi care nu au putut fi 
prezentate până la data 
soluţionării cauzei, precum şi 
în alte cazuri prevăzute de 
lege.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 (3)Hotărârea asupra cererii de 
revizuire se pronunţă în cel mult 
30 de zile de la data înregistrării 
acesteia la organul competent să 
o soluţioneze şi se comunică în 
cel mult 15 zile unităţii care are 
în evidenţă debitul şi celor în 
cauză. 
 
Art. 36 

(la data 07-feb-2023 Art. 36 din capitolul IV a 
fost atacat de (exceptie admisa) Decizia 649/2022 ) 
Dacă pentru paguba produsă s-au stabilit 
răspunderi materiale în sarcina mai multor 
persoane, de cererea introdusă de una dintre 
ele în exercitarea căilor de atac vor beneficia, 
potrivit cu ceea ce va rezulta privitor la 
situaţia fiecăreia, şi persoanele care nu au 
făcut cerere. 

„(3) Hotărârea asupra cererii de 
revizuire se pronunţă în cel 
mult 120 de zile de la data 
înregistrării acesteia la organul 
competent să o soluţioneze, se 
redactează în termen de 60 de 
zile de la pronunţare şi se 
comunică în cel mult 15 zile 
celor în cauză.” 
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[textul din Art. 36 din capitolul IV a fost 
abrogat la 07-feb-2023 de Actul din Decizia 
649/2022] 
Practică judiciară extinsă (3 referinte) 
Practică judiciară (1 referinte) 

Art. 37 
(la data 07-feb-2023 Art. 37 din capitolul IV a 

fost atacat de (exceptie admisa) Decizia 649/2022 ) 
La soluţionarea contestaţiilor şi a cererilor de 
revizuire de către comandanţi sau şefi de 
unitate ori de către comisiile de soluţionare a 
contestaţiilor, persoanele obligate la plată pot 
fi citate când ele solicită aceasta în mod 
expres, precum şi în cazurile complexe. 
[textul din Art. 37 din capitolul IV a fost 
abrogat la 07-feb-2023 de Actul din Decizia 
649/2022] 
Practică judiciară extinsă (3 referinte) 
Practică judiciară (1 referinte) 

Art. 38 
(la data 07-feb-2023 Art. 38 din capitolul IV a 

fost atacat de (exceptie admisa) Decizia 649/2022 ) 
(1)La soluţionarea cauzelor de către comisia 
de jurisdicţie a imputaţiilor, persoanele 
obligate la plată vor fi citate. 
(2)Soluţionarea cauzelor se poate face atât la 
sediul comisiei de jurisdicţie a imputaţiilor, 
cât şi la sediul unităţii păgubite. 
(3)După deschiderea şedinţei, preşedintele 
comisiei de jurisdicţie a imputaţiilor constată 
dacă sunt ori nu motive de recuzare cu privire 
la membrii completului, după care dispune 
citirea sau prezentarea rezumativă a 
documentelor din dosar şi dă cuvântul 
persoanelor în cauză prezente. Declaraţiile 
acestora se consemnează separat, sub 
semnătură. Pentru stabilirea adevărului, 
comisia de jurisdicţie a imputaţiilor va folosi 
toate mijloacele de probă admise de lege. 
(4)Când persoanele citate nu se pot prezenta 
din motive temeinic justificate ori procedura 
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nu a fost îndeplinită pentru termenul de 
judecată fixat sau din alte motive obiective, 
comisia de jurisdicţie a imputaţiilor amână 
cauza pentru un nou termen, întocmind de 
fiecare dată o încheiere în care va preciza 
motivul amânării. 
[textul din Art. 38 din capitolul IV a fost 
abrogat la 07-feb-2023 de Actul din Decizia 
649/2022] 
Practică judiciară extinsă (13 referinte) 
Practică judiciară (9 referinte) 

Art. 39 
(la data 07-feb-2023 Art. 39 din capitolul IV a 

fost atacat de (exceptie admisa) Decizia 649/2022 ) 
(1)Comandanţii sau şefii unităţilor, comisiile 
de soluţionare a contestaţiilor, comisia de 
jurisdicţie a imputaţiilor, pronunţându-se 
asupra cauzelor, hotărăsc admiterea parţială 
sau totală, respingerea contestaţiei, a plângerii 
sau a cererii de revizuire, după caz. 
(2)Comisia de jurisdicţie a imputaţiilor, cu 
ocazia soluţionării cauzelor, are dreptul să 
propună darea la scădere din evidenţa 
contabilă a pagubelor pentru care nu se 
stabileşte răspunderea materială potrivit 
prezentei ordonanţe. 
[textul din Art. 39 din capitolul IV a fost 
abrogat la 07-feb-2023 de Actul din Decizia 
649/2022] 
Practică judiciară extinsă (45 referinte) 
Practică judiciară (20 referinte) 

Art. 40 
(la data 07-feb-2023 Art. 40 din capitolul IV a 

fost atacat de (exceptie admisa) Decizia 649/2022 ) 
Comandanţii sau şefii unităţilor ori comisiile 
de soluţionare a contestaţiilor, plângerilor şi 
cererilor de revizuire, la cererea celor în cauză 
şi pentru motive întemeiate, pot hotărî 
suspendarea executării deciziei de imputare 
sau a angajamentului de plată, până la 
soluţionarea cauzei. 
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[textul din Art. 40 din capitolul IV a fost 
abrogat la 07-feb-2023 de Actul din Decizia 
649/2022] 
Practică judiciară extinsă (15 referinte) 
Practică judiciară (2 referinte) 

Art. 41 
(la data 07-feb-2023 Art. 41 din capitolul IV a 

fost atacat de (exceptie admisa) Decizia 649/2022 ) 
Persoanele citate ca urmare a exercitării unei 
căi de atac prevăzute de prezenta ordonanţă au 
dreptul la restituirea cheltuielilor de cazare şi 
transport pe care le-au suportat pentru 
deplasarea lor în faţa comandantului sau 
şefului unităţii ori a comisiei competente, în 
cazul în care au fost exonerate total sau parţial 
de plata sumei imputate. Restituirea 
cheltuielilor se face de către unitatea din care 
face parte persoana respectivă, pe baza 
dispoziţiei date de comandantul sau şeful 
acesteia ori de comisia care a soluţionat cauza. 
[textul din Art. 41 din capitolul IV a fost 
abrogat la 07-feb-2023 de Actul din Decizia 
649/2022] 

Art. 42 
(la data 07-feb-2023 Art. 42 din capitolul IV a 

fost atacat de (exceptie admisa) Decizia 649/2022 ) 
(1)Persoanele interesate care, din motive 
întemeiate, nu au făcut uz de căile de atac 
prevăzute la art. 30, 31 şi 35 pot cere 
repunerea în termen în cel mult 15 zile de la 
încetarea cauzei care le-a împiedicat să uzeze 
de acele căi de atac. 
(2)Cererea de repunere în termen se 
soluţionează de comandantul sau şeful unităţii 
ori de comisia care nu a fost sesizată în 
termen. 
[textul din Art. 42 din capitolul IV a fost 
abrogat la 07-feb-2023 de Actul din Decizia 
649/2022] 
Practică judiciară extinsă (7 referinte) 
Practică judiciară (2 referinte) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.La articolul 42, alineatul 
(1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
„(1) Persoanele interesate care, 
din motive întemeiate, nu au 
făcut uz de căile de atac 
prevăzute la art. 30,31 şi 35 pot 
cere repunerea în termen în cel 
mult 30 zile de la încetarea 
cauzei care le-a împiedicat să 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se elimină 
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Art. 43 
(la data 07-feb-2023 Art. 43 din capitolul IV a 

fost atacat de (exceptie admisa) Decizia 649/2022 ) 
În situaţia în care, după epuizarea acestor căi 
de atac, persoanele obligate la repararea 
prejudiciului în condiţiile prezentei ordonanţe 
consideră că au fost lezate într-un drept 
legitim se pot adresa instanţei judecătoreşti 
competente, potrivit legii. 
*) Curtea Constituţională admite excepţia de 
neconstituţionalitate şi constată că sintagma 
"după epuizarea acestor căi de atac" din 
cuprinsul art. 43 este neconstituţională.

(la data 15-apr-2016 Art. 43 din capitolul IV 
atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 
34/2016 ) 
*) ICCJ a admis recursul în interesul legii 
formulat de procurorul general al PICCJ şi, în 
consecinţă, stabileşte că: 
"În interpretarea şi aplicarea unitară a 
dispoziţiilor art. 43 din Ordonanţa Guvernului 
nr. 121/1998 privind răspunderea materială a 
militarilor, aprobată prin Legea nr. 25/1999, 
raportat la art. 109 din Legea 
nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, litigiile având ca 
obiect acţiuni în anularea deciziilor de 
imputare şi a hotărârilor comisiilor de 
jurisdicţie a imputaţiilor constituite la nivelul 
ministerelor şi autorităţilor publice centrale, 
promovate de militarii nominalizaţi de art. 7 
din Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998, de 
militarii aflaţi în misiune în afara graniţelor 
ţării prevăzuţi de art. 9 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 121/1998 şi de funcţionarii 
publici din structura instituţiilor publice 
prevăzute la art. 2 din Ordonanţa Guvernului 
nr. 121/1998, sunt de competenţa tribunalului 
- secţia contencios administrativ şi fiscal."

(la data 12-feb-2019 Art. 43 din capitolul IV a se 

uzeze de acele căi de atac.” 
 
 
 
 
23.Articolul 43 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„Art. 43 - (1) Persoana care se 
consideră vătămată într-un 
drept al său sau într-un interes 
legitim printr-un act 
administrativ emis în condiţiile 
prezentei ordonanţe, se poate 
adresa instanţei judecătoreşti 
competente, potrivit legii. 
 
 
(2) Comisia de jurisdicţie a 
imputaţiilor nu are calitate 
procesuală.” 
 

 
 
 
 
 
 
Se elimină 
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vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 
23/2018 ) 
[textul din Art. 43 din capitolul IV a fost 
abrogat la 07-feb-2023 de Actul din Decizia 
649/2022] 
Practică judiciară extinsă (189 referinte) 
Practică judiciară (73 referinte) 

 
 

41  
 
 
Art. 44. - Dacă paguba produsă 
de persoanele prevăzute la art. 7, 
9 şi 14 este urmarea unei 
infracţiuni, dosarul cercetării 
administrative se trimite 
parchetului militar competent 
pentru a lua măsurile legale. 

 

24.Articolul 44 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
„Art. 44 - (1) Dacă există 
suspiciuni rezonabile că faptele 
prin care s-a produs paguba au 
caracter infracţional, dosarul 
cercetării administrative se 
trimite parchetului competent 
pentru a lua măsurile legale. 
Instituţiile publice prevăzute 
la art. 2 se constituie parte 
civilă odată cu transmiterea 
dosarului cercetării la 
parchetul competent, prin 
comandanţii sau şefii unităţilor 
care hotărăsc asupra 
rezultatului cercetării. 
 

17. Articolul 44 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 
Art. 44 - (1) Dacă există 
suspiciuni rezonabile că 
faptele prin care s-a produs 
paguba au caracter 
infracțional, dosarul cercetării 
administrative se trimite 
parchetului competent pentru 
a lua măsurile legale. 
Autoritățile publice 
prevăzute la art. 2 se 
constituie parte civilă în 
condițiile Codului de 
procedură penală, prin 
comandanții sau șefii 
unităților care hotărăsc asupra 
rezultatului cercetării. 
 
Autor: Grupul parlamentar 
PSD 
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42  (2) In situaţia prevăzută la alin. 
(1) termenul prevăzut la art. 23 
alin. (1) se întrerupe de 
drept.” 

Nemodificat  

43  
 
 
Art. 45 . - Când acţiunea penală 
nu poate fi pusă în mişcare sau 
deşi a fost pusă în mişcare nu 
mai poate fi exercitată, iar 
parchetul militar a dispus 
clasarea cauzei, scoaterea de sub 
urmărire sau încetarea urmăririi 
penale, actul de soluţionare se 
comunică unităţii militare de la 
care s-a primit sesizarea, în 
vederea luării măsurilor ce se 
impun. 
 

25.Articolul 45 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
„Art. 45 - (1) Când parchetul 
competent a dispus clasarea 
cauzei sau renunţarea la 
urmărirea penală, actul de 
soluţionare se comunică 
unităţii militare de la care s-a 
primit sesizarea, în vederea 
stabilirii răspunderii materiale, 
potrivit prevederilor prezentei 
ordonanţe. 
 

18. Articolul 45 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
 
Art. 45 – (1) Când parchetul 
competent a dispus clasarea 
cauzei sau renunțarea la 
urmărirea penală, actul de 
soluţionare se comunică 
unităţii de la care s-a primit 
sesizarea, în vederea stabilirii 
răspunderii materiale, potrivit 
prevederilor prezentei 
ordonanțe. 
 
Autor: Grupul parlamentar 
PSD 
 

 

44  (2) Termenul pentru noua 
prescripţie începe să curgă de 
la data rămânerii definitive a 
soluţiei prevăzute la alin. (1).” 
 

Nemodificat  

45  
 
 

26.Articolul 47 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 

19. Articolul 47 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins:
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Art. 47 - (la data 07-feb-2023 
Art. 47 din capitolul V a fost 
atacat de (exceptie 
admisa) Decizia 649/2022 ) 
Când militarii sunt trecuţi în 
rezervă sau în retragere, când 
contractul militarilor angajaţi 
încetează ori când personalul 
civil nu mai este încadrat în 
unităţi militare, unităţile militare 
care au în evidenţă debite din 
imputaţii definitive, indiferent de 
valoarea lor, le transmit spre 
executare organelor financiare în 
raza cărora domiciliază debitorii. 
Confirmarea de către aceste 
organe a primirii titlului 
executoriu constituie actul pe 
baza căruia creanţa se scade din 
evidenţa contabilă a unităţii care 
a transmis titlul executoriu. 
[textul din Art. 47 din capitolul 
V a fost abrogat la 07-feb-2023 
de Actul din Decizia 649/2022] 

 
„Art. 47 - Când încetează 
raporturile de muncă sau de 
serviciu ale persoanelor 
prevăzute la art. 7 şi 9, unităţile 
care au înregistrate în 
contabilitate debite din 
imputaţii definitive, indiferent 
de valoarea lor, le transmit spre 
executare organelor financiare 
în raza cărora domiciliază 
debitorii. Confirmarea de către 
aceste organe a primirii titlului 
executoriu constituie actul pe 
baza căruia creanţa se scade 
din contabilitatea unităţii care a 
transmis titlul executoriu.” 
 

 
Art. 47 – Când încetează 
raporturile de muncă sau de 
serviciu ale persoanelor 
prevăzute la art. 7 și 9, 
unităţile care au înregistrate 
în contabilitate debite, 
indiferent de valoarea lor, 
transmit titlurile executorii  
spre executare organelor 
fiscale în raza cărora 
domiciliază debitorii. 
Confirmarea de către aceste 
organe a primirii titlului 
executoriu constituie actul pe 
baza căruia creanţa se scade 
din contabilitatea unităţii care 
a transmis titlul executoriu. 
 
Autor: Grupul parlamentar 
PSD 
 

46  27. În cuprinsul actului 
normativ, sintagma „pregătire 
pentru luptă” se înlocuieşte cu 
sintagma „instruire”. 

20. În cuprinsul  ordonanței, 
sintagma „pregătire pentru 
luptă” se înlocuieşte cu 
sintagma „instruire”. 
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Autor: Grupul parlamentar 
PSD 
 

 
 
 

47  Art. II. - Prevederile prezentei 
legi intră în vigoare la 180 de 
zile de la publicarea ei în 
Monitorul Oficial al României. 
 

Art. II.  - (1) În cazul 
cercetărilor administrative 
finalizate prin înregistrarea 
procesului-verbal de cercetare 
administrativă la unitatea la 
care s-a produs paguba 
începând cu data publicării 
Deciziei Curții 
Constituționale a României 
nr. 649 din 15 decembrie 
2022 în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, stabilirea 
răspunderii materiale a 
persoanelor vinovate, precum 
şi recuperarea sumelor 
încasate fără drept, a 
contravalorii bunurilor ori a 
serviciilor nedatorate se fac 
potrivit modificărilor și 
completărilor aduse prin 
prezenta lege.  
 
Autor: Grupul parlamentar 
PSD 
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(2) Deciziile de imputare care 
nu sunt definitive la data 
publicării Deciziei Curții 
Constituționale a României 
prevăzute la alin. (1) sunt 
nule de drept, urmând ca 
stabilirea răspunderii 
materiale a persoanelor 
vinovate, precum şi 
recuperarea sumelor încasate 
fără drept, a contravalorii 
bunurilor ori a serviciilor 
nedatorate să se facă potrivit 
modificărilor și 
completărilor aduse prin 
prezenta lege, termenul de 
efectuare a cercetării 
administrative începând să 
curgă de la data intrării în 
vigoare a acesteia. 
 
Autor: Grupul parlamentar 
PSD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48  Art. III. - Pentru pagubele 
produse înainte de intrarea în 
vigoare a prezentei legi, 
stabilirea răspunderii materiale 
a persoanelor vinovate, precum 
şi recuperarea sumelor încasate 

Art. III. - În termen de 90 de 
zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, 
conducătorii autorităților 
publice prevăzute la art. 2 din 
Ordonanța Guvernului nr. 
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fară drept, a contravalorii 
bunurilor ori a serviciilor 
nedatorate se fac potrivit 
prevederilor legale în vigoare 
la data producerii pagubei. 
 

121/1998, aprobată prin 
Legea nr. 25/1999, vor 
modifica în mod 
corespunzător instrucțiunile 
prevăzute la art. 48 din 
același act normativ. 
 
Autor: Grupul parlamentar 
PSD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

49   „Art. IV. – Ordonanța 
Guvernului nr. 121/1998 
privind răspunderea 
materială a militarilor, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea 
I, nr. 328 din 29 august 
1998, aprobată prin Legea 
nr. 25/1999, cu modificările 
și completările aduse prin 
prezenta lege, va fi 
republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea 
I, dându-se textelor o nouă 
numerotare. 
 
Autor: Grupul parlamentar 
PSD 

 

 


