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PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

L E G E  
 

pentru modificarea unor acte normative 
 
 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 
 
 

Art. I. – Legea nr. 1244/2002 cu privire la rezerva Forţelor Armate (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 124-125, art. 989), cu modificările 
ulterioare, se modifică după cum urmează: 
 

1. La articolul 7 alineatul (1), cuvintele „de organele şi structurile Ministerului 
Afacerilor Interne” se substituie cu cuvintele „autorităţile administrative şi instituţiile 
din subordinea Ministerului Afacerilor Interne”, iar cuvintele „ale altor ministere şi 
departamente” se substituie cu textul „ale altor ministere şi autorităţi administrative 
centrale (inclusiv ale structurilor organizaţionale din sfera lor de competenţă)”. 
 

2. Articolul 15 alineatul (3): 
la litera a), după cuvîntul „inclusiv” se completează cu textul „şi sergenţilor în 

rezervă, cu excepţia gradelor militare „sergent-major în rezervă” şi „sergent principal 
în rezervă”; 

la litera b), cuvintele „sergenţilor în rezervă” se substituie cu textul „pentru 
categoriile de efectiv prevăzute la lit. a)”; 

litera c) va avea următorul cuprins: 
„c) pentru categoriile de efectiv prevăzute la lit. a) şi b) şi ofiţerilor în rezervă, 

pînă la gradul militar „colonel în rezervă” inclusiv – de către ministrul apărării.” 
 

3. La articolul 16 litera c), cuvintele „instituţiile medico-militare” se substituie 
cu cuvintele „instituţiile medico-sanitare publice ale Forţelor Armate”. 
 
 

Art. II. – Legea nr. 1245/2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru 
apărarea Patriei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 137-138, 
art. 1054), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
 

1. În tot textul legii, cuvintele „din domeniul milităriei” se substituie cu 
cuvintele „în domeniul milităriei”. 
 

2. La articolul 3 alineatul (3), după cuvîntul „numai” se completează cu 
cuvintele „absolvirea cursului deplin de instruire la catedra militară şi”, iar după 
cuvintele „prin contract” se completează cu textul „ , dacă anterior nu au fost luate în 
evidenţă”. 



 

3. La articolul 4, alineatele (2), (3) şi (4) vor avea următorul cuprins: 
„(2) Serviciul militar se îndeplineşte de cetăţenii Republicii Moldova şi poate 

avea următoarele forme: 
a) serviciul militar prin contract; 
b) serviciul militar în termen; 
c) serviciul militar cu termen redus; 
d) serviciul militar ca rezervişti concentraţi sau mobilizaţi. 
(3) Serviciul militar în termen şi cel cu termen redus este obligatoriu pentru toţi 

bărbaţii, cetăţeni ai Republicii Moldova, iar serviciul militar ca rezervişti concentraţi 
sau mobilizaţi este obligatoriu pentru toţi cetăţenii Republicii Moldova, inclusiv 
femeile instruite militar. 

(4) Serviciul militar prin contract poate fi îndeplinit de cetăţenii Republicii 
Moldova (bărbaţi şi femei), în mod benevol, în modul stabilit de Legea cu privire la 
statutul militarilor.”; 

se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins: 
„(5) Sunt consideraţi în serviciul militar şi studenţii instituţiilor de învăţămînt 

în domeniul milităriei, care beneficiază de statutul de militar prin contract, din 
momentul intrării în vigoare a contractului de îndeplinire a serviciului militar pe care 
îl încheie aceştia, cu limitarea în anumite drepturi, în modul stabilit de legislaţie.”. 
 

4. Articolul 15 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins: 
„(4) Se interzice instituirea gradelor militare şi gradelor speciale cu denumiri 

similare gradelor militare în autorităţile administraţiei publice centrale sau alte 
autorităţi publice, dacă în cadrul acestora nu este prevăzută îndeplinirea serviciului 
militar.”. 
 

5. Articolul 17 alineatul (1): 
la litera f), cuvintele „operaţiuni de menţinere a păcii” se substituie cu 

cuvintele „misiuni şi operaţii internaţionale”; 
la litera h), după cuvintele „participarea la concentrări militare”, se 

completează cu textul „ , exerciţii de mobilizare şi antrenamente de mobilizare ca 
rezervist concentrat”. 
 

6. Articolul 18: 
la alineatele (3) şi (4), cuvîntul „socoteşte” se substituie cu cuvîntul 

„calculează”; 
la alineatul (5) litera a), cuvintele „instituţie medicală” se substituie cu 

cuvintele „instituţie medico-sanitară”; 
la alineatul (8), după textul „nu se prezintă la serviciu mai mult de 10 zile,” se 

completează cu textul „termenul aflării sub arest preventiv (în cazul rămînerii 
definitive a hotărîrii de condamnare a militarului),”. 
 

7. Articolul 19 se completează cu alineatele (6) şi (7) cu următorul cuprins: 
„(6) În cazul angajării în serviciul public în cadrul structurilor militare a 

ofiţerilor trecuţi în rezervă (retragere), care anterior au îndeplinit serviciul militar prin 
contract, acestora li se acordă, prin ordinul conducătorului structurii militare, gradul 
de calificare al funcţionarului public corespunzător gradului militar deţinut la 
momentul trecerii în rezervă (retragere). 



(7) Gradele militare ale corpului de ofiţeri se echivalează cu gradele de 
calificare ale funcţionarilor publici, după cum urmează: 

a) general de corp de armată – consilier de stat al Republicii Moldova de clasa 
I; 

b) general de divizie – consilier de stat al Republicii Moldova de clasa a II-a; 
c) general de brigadă – consilier de stat al Republicii Moldova de clasa a III-a; 
d) colonel – consilier de stat de clasa I; 
e) locotenent-colonel – consilier de stat de clasa a II; 
f) maior – consilier de stat de clasa a III-a; 
g) căpitan – consilier de clasa I; 
h) locotenent-major – consilier de clasa a II-a; 
i) locotenent – consilier de clasa a III-a.”. 
 

8. Articolul 24: 
alineatul (1) va avea următorul cuprins: 
„(1) Încadrarea nemijlocită a cetăţenilor în serviciul militar prin contract se 

efectuează prin intermediul centrelor militare în baza extraselor din ordinele pe 
efectiv cu privire la încadrarea în serviciul militar prin contract şi numirea în funcţie, 
parvenite: 

a) pentru soldaţi şi sergenţi – de la comandanţii unităţilor militare în care se 
încadrează aceştia; 

b) pentru toate categoriile de militari, cu excepţia corpului de ofiţeri – de la 
şeful Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, de la comandantul general al 
Inspectoratului General de Carabinieri; 

c) pentru ofiţeri – de la conducătorii autorităţilor administraţiei publice centrale 
în care este prevăzut serviciul militar.”. 
 

9. La articolul 25, alineatul (5) va avea următorul cuprins: 
„(5) Contractul de îndeplinire a serviciului militar se încheie pe durata stabilită 

de Legea cu privire la statutul militarilor şi Regulamentul cu privire la modul de 
îndeplinire a serviciului militar în Forţele Armate”. 
 

10. Articolul 27: 
la alineatul (3), după cuvîntul „încadraţi” se completează cu cuvintele „în 

serviciul militar prin contract, cu limitarea în anumite drepturi, în modul stabilit de 
legislaţie”; 

alineatul (5) se completează la final cu textul: 
„În cazul exmatriculării studenţilor admişi în instituţiile de învăţămînt în 

domeniul milităriei din rîndul militarilor prin contract, aceştia sunt trecuţi la 
dispoziţia conducătorului structurii militare în condiţiile art. 32 alin. (4) lit. k) din 
Legea cu privire la statutul militarilor.”; 

alineatul (6) va avea următorul cuprins: 
„(6) Militarii eliberaţi din serviciul militar care, din momentul încheierii 

studiilor sau altor forme de perfecţionare profesională ce depăşesc 90 de zile, 
organizate în ţară sau în străinătate, indiferent de sursa de finanţare, cu excepţia celor 
urmate pe cont propriu, au îndeplinit serviciul militar în Forţele Armate între 2 şi 5 
ani (în funcţie de perioada de instruire, proporţional cu numărul zilelor de 



formare/dezvoltare profesională), sunt obligaţi să restituie cheltuielile suportate 
pentru instruirea acestora, în modul stabilit de Legea cu privire la statutul militarilor”. 
 

11. La articolul 29 alineatul (2) litera c), cuvintele „reprezentantul organelor 
afacerilor interne” se substituie cu cuvintele „reprezentantul Poliţiei”. 
 

12. Articolul 31 alineatul (2): 
la litera a) şi d), textul „invalizi de gradul I sau II” se substituie cu cuvintele 

„persoane cu dizabilităţi severe sau accentuate”; 
la litera b), textul „invalid de gradul I sau II” se substituie cu textul „ – 

persoană cu dizabilităţi severe sau accentuate”. 
 

13. Articolul 38 alineatul (1): 
se completează cu litera b1) cu următorul cuprins: 
„b1) în cazul cînd ambii soți sunt supuși militari, doar pentru unul dintre 

aceștia, reieșind din necesitățile structurii militare”; 
litera c), cuvintele „concluziilor consiliului de expertiză medicală a vitalităţii” 

se substituie cu cuvintele „concluziilor consiliului pentru determinarea dizabilităţii şi 
capacităţii de muncă”, iar textul „invalizi de gradul I” se substituie cu cuvintele 
„persoane cu dizabilităţi severe”. 
 

14. La articolul 40, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(3) Pregătirea cetăţenilor la specialităţile tehnice militare se efectuează în 

cadrul Centrului de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională. Programele de 
instruire în aceste centre sînt elaborate de către structurile militare în subordinea 
cărora se află centrele respective. Selectarea recruţilor pentru pregătirea la 
specialităţile tehnice militare se efectuează de către centrele militare. Pregătirea 
specialiştilor este finanţată din contul structurilor militare.”. 
 

15. La articolul 43 alineatul (1), cuvintele „surorilor medicale ale” se substituie 
cu cuvintele „personalului medical al”. 
 

16. Articolul 44: 
se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins: 
„(41) Agenţia Servicii Publice va elibera paşapoarte şi va efectua în buletinele 

de identitate ale recruţilor şi rezerviştilor menţiunea privind stabilirea sau schimbarea 
domiciliului, numai după prezentarea documentelor de evidenţă militară.”; 

la alineatul (6), litera b) va avea următorul cuprins: 
„b) consiliile pentru determinarea dizabilităţii şi capacităţii de muncă – numele 

recruţilor şi rezerviştilor încadraţi în grad de dizabilitate;”. 
 

17. La articolul 45 alineatul (6) litera c), cuvintele „actele doveditoare” se 
substituie cu cuvintele „actele justificative”. 
 

18. La articolul 46 alineatul (2), cuvintele „instituţii medicale” se substituie cu 
cuvintele „instituţii medico-sanitare publice”. 
 
 

Art. III. – Legea nr. 1477/2002 cu privire la răspunderea materială a militarilor 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 190-197, art. 1437), cu 
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 



 

1. În tot textul legii, din sintagma „soldă lunară de întreţinere” cuvintele „de 
întreţinere” se exclud. 
 

2. La articolul 2: 
în noţiunea „unităţi militare”, cuvintele „precum şi întreprinderile şi instituţiile 

acestora” se substituie cu cuvintele „autorităţile administrative şi instituţiile din 
subordinea structurilor militare”; 

noţiunea „soldă lunară de întreţinere” se exclude; 
se completează cu noţiunea „soldă lunară” cu următorul cuprins: 
„soldă lunară - salariul lunar al militarului compus din: salariul de bază, sporul 

pentru gradul militar, sporuri şi suplimente prevăzute de Legea privind sistemul 
unitar de salarizare în sectorul bugetar, care se includ în partea fixă şi partea variabilă 
a salariului lunar;”. 
 

3. La articolul 5 litera e), cuvintele „instituţiile medico-militare” se substituie 
cu cuvintele „instituţiile medico-sanitare publice ale Forţelor Armate”, iar cuvintele 
„instituţii medicale” se substituie cu cuvintele „instituţiile medico-sanitare”. 
 
 

Art. IV. – Legea nr. 162/2005 cu privire la statutul militarilor (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 129-131, art. 618), cu modificările 
ulterioare, se modifică după cum urmează: 
 

1. În tot textul legii: 
cuvintele „din domeniul milităriei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu 

cuvintele „în domeniul milităriei”, la forma gramaticală corespunzătoare; 
cuvintele „instituţie medico-militară”, la orice formă gramaticală, se substituie 

cu cuvintele „instituţie medico-sanitară publică a Forţelor Armate”, la forma 
gramaticală corespunzătoare.; 

cuvintele „soldă de funcţie” şi „salariul funcţiei”, la orice formă gramaticală, se 
substituie cu cuvintele „salariul de bază”, la forma gramaticală corespunzătoare. 
 

2. La articolul 2: 
în noţiunea „unităţi militare”, cuvintele „precum şi instituţiile acestora” se 

substituie cu cuvintele „autorităţile administrative şi instituţiile din subordinea 
structurilor militare”; 

noţiunea „soldă lunară” va avea următorul cuprins: 
„soldă lunară - salariul lunar al militarului compus din: salariul de bază, sporul 

pentru gradul militar, sporuri şi suplimente prevăzute de Legea privind sistemul 
unitar de salarizare în sectorul bugetar, care se includ în partea fixă şi partea variabilă 
a salariului lunar;”. 
 

3. La articolul 4, litera b) va avea următorul cuprins: 
„b) egalitatea militarilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, indiferent de 

gradul şi funcţia militară, sex, vîrstă, rasă, culoare a pielii, etnie, religie, origine 
socială, domiciliu, precum şi pe alte criterii nelegate de calităţile sale profesionale;”. 
 

4. La articolul 6 alineatul (4), cuvintele „infracţiuni contra statului sau contra 
păcii şi omenirii” se substituie cu textul „infracţiuni contra păcii şi securităţii 



omenirii, infracţiuni de război, infracţiuni de tortură, tratament inuman sau degradant, 
infracţiuni contra autorităţilor publice şi a securităţii de stat,”. 
 

5. La articolul 12 alineatul (2), cuvintele „de a primi sporul pentru vechimea în 
muncă” se substituie „la stabilirea treptei de salarizare”. 
 

6. La articolul 13 alineatul (6), textul „schilodirii (rănirii, traumei, contuziei)” 
se substituie cu textul „traumei (schilodirii, rănirii, contuziei)”. 
 

7. La articolul 14: 
alineatul (6) va avea următorul cuprins: 
„(6) Militarii au dreptul la odihnă. Acest drept se asigură prin: 
a) stabilirea programului de bază de îndeplinire a obligaţiilor de serviciu, 

durata căruia nu va depăşi 40 de ore pe săptămînă; 
b) oferirea zilelor de odihnă şi de sărbătoare; 
c) acordarea concediului anual obligatoriu, a concediilor de odihnă anuale 

suplimentare şi a concediilor de stimulare; 
d) acordarea permisiilor (învoirilor), în conformitate cu prevederile 

regulamentelor militare.”; 
alineatul (7) va avea următorul conţinut: 
„(7) În perioada concediilor acordate militarilor prin contract, acestora li se 

menţine plata soldei lunare în volum deplin, cu excepţia concediilor sociale prevăzute 
în art. 141 alin. (l) lit. e)-k).”; 

la alineatul (8), litera c) va avea următorul cuprins: 
„c) de la 20 la 25 de ani - 45 de zile calendaristice;”; 
se completează cu litera d) cu următorul cuprins: 
„d) 25 de ani şi mai mult - 50 de zile calendaristice.”; 
se completează cu alineatele (81) şi (82) cu următorul cuprins: 
„(81) În durata concediului anual obligatoriu al militarilor prin contract nu se 

includ zilele de sărbătoare nelucrătoare şi perioada concediilor medicale. 
(82) În cazul transferării de către Guvern a zilelor de odihnă (de lucru) în alte 

zile, militarii prin contract, care în ziua declarată zi de odihnă s-au aflat în concediu 
de orice tip sau cărora le-a fost aprobată acordarea concediului pentru o perioadă ce 
include ziua respectivă, se eliberează de obligaţia de a se prezenta la serviciu în ziua 
declarată zi lucrătoare.”; 

alineatul (9) se completează la final cu textul „În anul absolvirii această 
categorie de militari nu beneficiază de un alt concediu anual obligatoriu.”; 

la alineatul (11), cuvintele „concediilor de odihnă anuale nefolosite” se 
substituie cu cuvintele „concediilor anuale obligatorii nefolosite”, iar cuvintele 
„concediul de odihnă anual nefolosit” se substituie cu cuvintele „concediul anual 
obligatoriu nefolosit”; 

la alineatul (15), după cuvintele „unităţii militare” se completează cu textul 
„care a acordat concediul respectiv sau ordinului conducătorului structurii militare, 
după caz”. 
 

8. Articolul 141 va avea următorul conţinut: 
„Articolul 141. Concediile sociale 
(1) Militarii beneficiază de următoarele tipuri de concedii sociale: 



a) concediu medical; 
b) concediu pe motive familiale; 
c) concediu pentru studii; 
d) concediu de creaţie; 
e) concediu de maternitate – pentru femeile care îndeplinesc serviciul militar; 
f) concediu paternal – pentru bărbaţii care îndeplinesc serviciul militar; 
g) concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani – 

pentru militarii prin contract; 
h) concediu neplătit pentru îngrijirea copilului în vîrstă de la 3 la 4 ani – pentru 

militarii prin contract; 
i) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vîrstă de pînă la 10 ani – 

pentru militarii prin contract; 
j) concediu pentru îngrijirea copilului în vîrstă de pînă la 18 ani care suferă de 

maladie oncologică sau cu dizabilitate pentru afecţiuni intercurente – pentru militarii 
prin contract; 

k) concediu în legătură cu adoptarea copiilor nou-născuţi sau luarea acestora 
sub tutelă – pentru militarii prin contract. 

(2) Concediul de maternitate al soţiei aflate la întreţinerea militarului prin 
contract se acordă conform dispoziţiilor generale. 

(3) Indemnizaţiile acordate pentru perioada aflării în concediile prevăzute la 
alin. (1) lit. e), g), i)-k) şi alin. (2), precum şi ajutorul de deces, se stabilesc în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 289/2004 privind indemnizaţiile pentru 
incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale. 

(4) Indemnizaţia paternală se stabileşte şi se acordă în conformitate cu 
prevederile Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de 
plată a indemnizaţiei paternale, aprobat de Guvern.”. 
 

9. Se completează cu articolul 142 cu următorul cuprins: 
„Articolul 142. Concedii de odihnă anuale suplimentare  
Militarii prin contract beneficiază de următoarele tipuri de concedii de odihnă 

anuale suplimentare: 
a) pentru îndeplinirea serviciului militar în condiţii nocive sau în zone cu 

pericol sporit pentru viaţă şi sănătate; 
b) pentru participarea la acţiuni militare; 
c) pentru caracterul deosebit al serviciului; 
d) pentru participarea la misiuni sau operaţii internaţionale, precum şi pentru 

aflarea în cadrul contingentului militar sau al grupului de observatori militari din 
zona de securitate (de conflict).”. 
 

10. Articolul 15: 
la alineatul (1), textul „subunităţile, unităţile şi instituţiile medico-militare” se 

substituie cu cuvintele „subunităţile medicale ale unităţilor militare şi instituţiile 
medico-sanitare publice ale Forţelor Armate”; 

la alineatul (2), cuvintele „maladia contractată sau trauma primită” se substituie 
cu textul „trauma (schilodirea, rana, contuzia) sau maladia contractată”; 

alineatul (8): 



la litera a), textul „schilodire (rănire, traumă, contuzie)” se substituie cu textul 
„traumă (schilodire, rănire, contuzie)”; 

la litera c), textul „lit. e)-g)” se substituie cu textul „lit. e), f)”. 
 

11. Articolul 16 va avea următorul cuprins: 
„Articolul 16. Dreptul la asigurare alimentară şi cu echipament 
(1) Militarii se asigură cu raţie alimentară şi echipament militar gratuit din 

contul structurii militare. 
(2) Modul şi normele de asigurare cu raţie alimentară şi echipament este stabilit 

de Guvern.”. 
 

12. Articolul 17: 
la litera b), cuvintele „terminarea concentrărilor militare sau la demobilizare” 

se substituie cu cuvintele „finalizarea concentrărilor sau la demobilizare”; 
se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins: 
„(5) În vederea exercitării atribuţiilor de serviciu, militarii au dreptul să se 

deplaseze gratuit cu transportul public aflat în trafic local şi municipal (cu excepţia 
taximetrelor).”. 
 

13. La articolul 19, alineatul (5) va avea următorul cuprins: 
„(5) Militarilor prin contract, eliberaţi din serviciul militar din diverse motive, 

cu excepţia celor menţionaţi la alin. (3) al prezentului articol şi celor eliberaţi 
conform art. 35 alin. (3) lit. e), f), k), m), o) şi p), care nu au vechimea în serviciu 
necesară pentru stabilirea pensiei, li se acordă o indemnizaţie unică în mărime de 3 
solde lunare.”. 
 

14. La articolul 20 alineatul (9), cuvintele „salariul funcţiei” se substituie cu 
cuvintele „salariul de bază”. 
 

15. La articolul 22 alineatul (2), textul „lit. f), g), k) şi o),” se substituie cu 
textul „lit. f), k), o), şi p),”. 
 

16. Articolul 23: 
la alineatul (1), textul „schilodirii (rănirii, traumei, contuziei)” se substituie cu 

textul „traumei (schilodirii, rănirii, contuziei)”; 
la alineatul (4), cuvintele „în cadrul operaţiunilor internaţionale de menţinere a 

păcii sau umanitare” se substituie cu cuvintele „în cadrul misiunilor sau operaţiilor 
internaţionale”; 

la alineatul (5), textul „la locul de trai,” se exclude, iar cuvintele „instituţiile 
preşcolare şi de cultură generală” se substituie cu cuvintele „instituţiile de învăţămînt 
general publice”. 
 

17. La articolul 24 alineatele (1) şi (2), cuvintele „în cadrul operaţiunilor 
internaţionale de menţinere a păcii sau umanitare” se substituie cu cuvintele „în 
cadrul misiunilor sau operaţiilor internaţionale”. 
 

18. La articolul 25, cuvintele „pentru acordarea sporului procentual de vechime 
în serviciu” se substituie cu cuvintele „pentru stabilirea treptelor de salarizare şi 
pentru stabilirea duratei concediului anual obligatoriu”. 
 



19. La articolul 26 litera d), cuvîntul „lor” se exclude. 
 

20. Articolul 28: 
alineatul (1) va avea următorul cuprins: 
„(1) Încadrarea în serviciul militar prin contract se efectuează prin emiterea 

ordinului pe efectiv de către: 
a) comandantul unităţii militare – pentru efectivul de soldaţi şi de sergenţi care 

se încadrează în unitatea militară din subordinea acestuia; 
b) şeful Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, comandantul general al 

Inspectoratului General de Carabinieri – pentru toate categoriile de militari, cu 
excepţia corpului de ofiţeri; 

c) conducătorul structurii militare – pentru toate categoriile de militari.”; 
la alineatul (5), după cuvîntul „soldaţi” se completează cu textul „şi sergenţi 

(cu excepţia funcţiilor militare prevăzute pentru gradele militare „sergent-major” şi 
„sergent principal”)”. 
 

21. Articolul 29: 
la alineatul (1), cifrele „17” şi „23” se substituie cu cifrele „18” şi, respectiv, 

„25”; 
la alineatul (2), cifra „25” se substituie cu cifra „27”; 
alineatul (5) se abrogă. 

 

22. Articolul 30: 
în titlu, cuvintele „Atestarea militarilor” se substituie cu cuvintele „Evaluarea 

şi atestarea militarilor”; 
la alineatul (1), cuvîntul „terminînd” se substituie cu cuvîntul „finalizînd”; 
la alineatul (2): 
cuvîntul „amplasării” se substituie cu cuvintele „numirii în funcţii militare”; 
după cuvintele „se efectuează” se completează cu cuvintele „evaluarea şi”; 
după cuvintele „Periodicitatea şi condiţiile” se completează cu cuvintele 

„evaluării şi”. 
 

23. Articolul 31: 
la alineatul (1), după cuvîntul „statele” se completează cu cuvintele „de 

organizare ale”; 
alineatul (2) va avea următorul cuprins: 
„(2) Militarii sînt numiţi în şi eliberaţi din funcţiile prevăzute de statele de 

organizare: 
a) pentru efectivul de soldaţi şi de sergenţi – de către comandantul unităţii 

militare, în cadrul unităţii militare din subordine, cu excepţia transferului dintr-o 
unitate militară în alta; 

b) pentru toate categoriile de militari, cu excepţia corpului de ofiţeri – de către 
şeful Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, de către comandantul general al 
Inspectoratului General de Carabinieri, inclusiv în cazul transferului dintr-o unitate 
militară în alta; 

c) pentru toate categoriile de militari, cu excepţia militarilor prevăzuţi la lit. e) 
– de către conducătorul structurii militare respective; 



d) de conducător al structurii militare, de şef al Marelui Stat Major al Armatei 
Naţionale – de către Preşedintele Republicii Moldova, în modul stabilit de Constituţie 
şi de legislaţia în vigoare.”; 

la alineatul (5) litera c), cuvintele „salariul funcţiei mai mică” se substituie cu 
cuvintele „salariul de bază mai mic”; 

alineatul (6) se abrogă. 
 

24. Articolul 32: 
alineatul (1) se completează cu litera a1) cu următorul cuprins: 
„a1) detaşaţi de către conducătorul structurii militare, la decizia Parlamentului 

sau Guvernului, pentru participare la misiuni sau operaţii internaţionale, în scopul 
asigurării îndeplinirii angajamentelor Republicii Moldova asumate în cadrul relaţiilor 
cu organizaţiile internaţionale, în vederea aducerii contribuţiei, în limitele 
competenţei, la menţinerea păcii, securităţii şi stabilităţii internaţionale, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, pe un termen de cel mult 2 ani, 
fără eliberarea lor din funcţia deţinută dacă termenul detaşării nu depăşeşte 6 luni, iar 
dacă termenul detaşării depăşeşte 6 luni – cu eliberarea lor din funcţiile deţinute şi 
menţinerea în serviciul militar;”; 

litera b) va avea următorul cuprins: 
„b) detaşaţi, fără eliberarea lor din funcţia deţinută, pe un termen stabilit, 

pentru îndeplinirea unor misiuni de serviciu în afara locului dislocării permanente a 
unităţii militare, în modul şi în condiţiile stabilite de Guvern: 

- conform ordinului conducătorului structurii militare – pentru toate categoriile 
de militari; 

- conform ordinului şefului Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, ordinului 
comandantului general al Inspectoratului General de Carabinieri – pentru efectivul de 
soldaţi şi de sergenţi.” 

la alineatul (2), propoziţia doi va avea următorul cuprins: 
„În acest caz, la locul detaşării, acestora li se plăteşte salariul de bază în 

conformitate cu schema de salarizare, dar nu mai mic decît salariul de bază primit 
pînă la momentul detaşării.”; 

alineatul (4): 
la litera a), cuvintele „a căror durată depăşeşte un an” se substituie cu textul „a 

căror durată depăşeşte 270 de zile”, iar textul „lit. e)-h) şi k)-o)” se substituie cu 
textul „lit. e), f), h) sau k)-p)”; 

se completează cu litera b1) cu următorul cuprins: 
„b1) detaşarea conform alin. (1) lit. a1) – pe durata detaşării, atunci cînd 

termenul acesteia depăşeşte 6 luni. Dacă în această perioadă a survenit unul din 
cazurile prevăzute la art. 35 alin. (3), militarul este eliberat din serviciul militar în 
condiţiile legislaţiei în vigoare;”; 

la litera c), textul „lit. a)-g), j) şi k)” se substituie cu textul „lit. a)-f), j), k) 
sau p)”; 

la litera d), textul „lit. b)-i) şi l)-o)” se substituie cu textul „lit. b)-f), h), i) 
sau l)-p)”; 

la litera e), textul „lit. f), g) şi o)” se substituie cu textul „f) sau o)”; 
la litera g), textul „lit. b), f), g) şi o)” se substituie cu textul „lit. b), f), o) 

sau p)”; 



la litera h), textul „lit. f), g), k) şi m) - o)” se substituie cu textul „lit. f), k) 
sau m)-p)”. 
 

25. Articolul 33: 
alineatul (1) va avea următorul cuprins: 
„(1) Acordarea gradelor militare se efectuează, în ordine succesivă: 
a) de către comandantul (şeful) unităţii militare: 
- pentru efectivul de soldaţi din subordine – cetăţenilor încorporaţi sau 

încadraţi în serviciul militar, odată cu numirea în funcţii pentru care sunt prevăzute 
gradele militare respective sau gradele militare superioare acestora, în condiţiile 
prezentei legi şi ale altor acte normative; 

- pentru efectivul de sergenţi, cu excepţia gradelor militare de sergent-major şi 
sergent principal – militarilor care au susţinut cu succes examenele de absolvire a 
şcolii de sergenţi şi cetăţenilor încorporaţi sau încadraţi în serviciul militar care au 
studii liceale, profesionale tehnice sau superioare, odată cu numirea în funcţii pentru 
care sunt prevăzute gradele respective sau un gradele militare superioare acestora, în 
condiţiile prezentei legi şi ale altor acte normative; 

b) de către şeful Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, de către 
comandantul general al Inspectoratului General de Carabinieri – pentru categoriile de 
efectiv prevăzute la lit. a) şi efectivul de soldaţi şi sergenţi care sunt numiţi în funcţii 
pentru care sunt prevăzute gradele militare respective sau gradele militare superioare 
acestora, cu transferul dintr-o unitate militară în alta, cu acordarea concomitentă a 
gradului militar, în condiţiile prezentei legi şi ale altor acte normative; 

c) de către conducătorul structurii militare – pentru categoriile de efectiv 
prevăzute la lit. a) şi b) şi corpul de ofiţeri, pînă la gradul de colonel inclusiv – 
militarilor şi cetăţenilor încadraţi în serviciul militar prin contract care au studii 
superioare şi deţin sau sînt numiţi în funcţii pentru care sunt prevăzute gradele 
militare respective sau gradele militare superioare acestora, în condiţiile prezentei 
legi şi ale altor acte normative. 

la alineatul (5), cuvintele „în termen sau înainte de termen” se substituie cu 
textul „în termen, înainte de termen sau cu o treaptă superioară decît gradul militar 
prevăzut de statele de organizare pentru funcţia deţinută”; 

se completează cu alineatul (61) cu următorul cuprins: 
„(61) Gradul militar următor cu o treaptă superioară decît gradul militar 

prevăzut de statele de organizare pentru funcţia deţinută de militar, pînă la gradul de 
colonel inclusiv, poate fi acordat de către conducătorul structurii militare în cazuri 
excepţionale sau pe baza prezentării comisiei de atestare, după ce a expirat termenul 
de aflare în gradul militar deţinut, iar pentru merite deosebite manifestate la apărarea 
ţării în timp de război, indiferent de termenul de aflare în gradul militar deţinut, cu 
respectarea condiţiilor stabilite de prezenta lege.”. 
 

26. La articolul 34 alineatul (2), după cuvîntul „soldat” se completează cu 
textul „clasa I”. 
 

27. Articolul 35: 
la alineatul (2): 
litera a) se completează la final cu cuvintele „din subordine”; 
se completează cu litera a1) cu următorul cuprins: 



„a1) prin ordinul şefului Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, ordinul 
comandantului general al Inspectoratului General de Carabinieri – pentru toate 
categoriile de militari, cu excepţia corpului de ofiţeri;”; 

alineatul (3) se completează cu litera p) cu următorul cuprins: 
„p) în legătură cu aplicarea sancţiunii disciplinare „eliberare din serviciul 

militar înainte de expirarea contractului”.”; 
la alineatul (7), după textul „în cazurile prevăzute la alin. (3) lit. a) şi d)” se 

completează cu textul „ , cu excepţia cazurilor cînd s-a constatat necorespunderea 
militarului prin contract cerinţelor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru această 
categorie de militari, fapt confirmat prin evaluarea anuală/specială a militarului şi 
decizia comisiei de atestare în privinţa acestuia”; 

alineatul (11) va avea următorul cuprins: 
„(11) La eliberarea din serviciul militar prin contract în cazurile prevăzute la 

alin. (3) lit. e), f), k) şi m)-p), militarii care au îndeplinit serviciul militar între 2 şi 5 
ani (în funcţie de perioada de instruire, proporţional cu numărul zilelor de 
formare/dezvoltare profesională), din momentul absolvirii instituţiilor de învăţămînt 
în domeniul milităriei sau din momentul încheierii altor forme de perfecţionare 
profesională ce depăşesc 90 de zile într-un an calendaristic, organizate în ţară sau în 
străinătate, indiferent de sursa de finanţare, cu excepţia celor urmate pe cont propriu, 
sînt obligaţi să restituie cheltuielile pentru instruire, în mărimea calculată prin 
împărţirea sumei cheltuielilor de instruire la perioada aflării în serviciul militar, 
conform Metodologiei de restituire la bugetul de stat a cheltuielilor pentru instruire, 
aprobată de Guvern.”; 

la alineatul (12), cuvintele „cheltuielilor generale” se substituie cu cuvintele 
„cheltuielilor de instruire”, iar la final se completează cu textul „ , în baza 
Metodologiei de restituire la bugetul de stat a cheltuielilor pentru instruire, aprobată 
de Guvern”; 

alineatul (13) se completează la final cu textul „În cazul refuzului de a restitui 
benevol mijloacele financiare, structura militară intentează acţiunea civilă în instanţa 
de judecată privind recuperarea cheltuielilor pentru instruire.”; 

se completează cu alineatul (131) cu următorul cuprins: 
„(131) Sînt scutiţi de la recuperarea cheltuielilor pentru instruire, militarii 

menţionaţi la alin. (11) din prezentul articol, cu excepţia celor eliberaţi din serviciul 
militar prin contract în temeiul art. 35 alin. (3) lit. e), f), j), k), o) şi p), care în decurs 
de pînă la 6 luni de la eliberare se încadrează, o singură dată, în structura militară din 
care s-au eliberat, într-o funcţie care prevede îndeplinirea serviciului militar.”; 

la alineatul (14), textul „lit. e)-g) şi i)-o)” se substituie cu textul „lit. e), f) 
şi i)-p)”. 
 

28. Articolul 36: 
la alineatul (1), litera c) se completează la final cu textul: „ , precum şi de 

participare în proiecte de dezvoltare în domeniul de competenţă, în cadrul structurii 
militare în care îndeplineşte serviciul militar”; 

alineatul (2) se completează cu litera b1) cu următorul cuprins: 
„b1) militarii se pot deplasa în afara limitelor garnizoanei în care îşi îndeplinesc 

serviciul militar, cu aprobarea prealabilă a comandantului (şefului) unităţii militare;”. 
 
 



Art. V. – Regulamentul disciplinei militare, aprobat prin Legea nr. 52/2007 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 78-81, art. 356), cu modificările 
ulterioare, se modifică după cum urmează: 
 

1. Articolul 11: 
la litera a), cuvintele „sergentul inferior şi sergentul” se substituie cu textul 

„sergentul clasa III şi sergentul clasa II”; 
la litera b), cuvintele „sergentul-major şi plutonierul” se substituie cu textul 

„sergentul clasa I”; 
la litera c), cuvintele „plutonierul-major şi plutonierul-adjutant” se substituie cu 

textul „sergentul-major”; 
la litera d), după textul „comandant de pluton -” se completează cu textul 

„sergentul principal”. 
 

2. Articolul 13 alineatul (2): 
la litera a), cuvîntul „sergenţii” se substituie cu textul „sergenţii de clasele III, 

II şi I”; 
la litera b), cuvîntul „subofiţerii” se substituie cu textul „sergenţii-majori şi 

sergenţii principali”. 
 

3. La articolul 15, după cuvîntul „comandantul” se completează cu cuvîntul 
„general”. 
 

4. La Titlul II Capitolul 1, în denumirea capitolului, cuvintele „ŞI 
SERGENŢI” se exclud. 
 

5. La articolul 19: 
cuvintele „şi sergenţilor” se exclud; 
litera g) va avea următorul cuprins: 
„g) acordarea gradului militar următor, înainte de termen sau cu o treaptă 

superioară decît gradul militar prevăzut de statele de organizare pentru funcţia 
deţinută, pînă la gradul militar „soldat clasa III” inclusiv;”; 

h) litera h) se abrogă; 
la alineatul doi, cuvintele „şi sergenţilor” se exclud. 

 

6. La articolul 23: 
litera g) va avea următorul cuprins: 
„g) să acorde soldaţilor grade militare următoare, înainte de termen sau cu o 

treaptă superioară decît gradul militar prevăzut de statele de organizare pentru funcţia 
deţinută, pînă la gradul militar „soldat clasa III” inclusiv;”; 

h) litera h) se abrogă; 
la litera i), cuvîntul „militarilor” se substituie cu cuvîntul „soldaţilor”. 

 

7. La Titlul II Capitolul 2, în denumirea capitolului, cuvîntul „SUBOFIŢERI” 
se substituie cu cuvîntul „SERGENŢI”. 
 

8. La articolul 24: 
cuvîntul „subofiţerilor” se substituie cu cuvîntul „sergenţilor”; 
alineatul unu se completează cu litera c1) cu următorul cuprins: 



„c1) acordarea gradului militar următor, înainte de termen sau cu o treaptă 
superioară decît gradul militar prevăzut de statele de organizare pentru funcţia 
deţinută, pînă la gradul militar „sergent principal” inclusiv;”. 
 

9. La articolul 26 litera d), cuvîntul „subofiţerilor” se substituie cu cuvîntul 
„sergenţilor”. 
 

10. Articolul 27 se completează cu litera c1) cu următorul cuprins: 
„c1) acordarea gradului militar următor, înainte de termen sau cu o treaptă 

superioară decît gradul militar prevăzut de statele de organizare pentru funcţia 
deţinută, pînă la gradul militar „colonel” inclusiv;”. 
 

11. Articolul 30 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins: 
„(4) Militarii care au sancţiuni disciplinare în vigoare pot fi stimulaţi doar cu 

ridicarea sancţiunii disciplinare aplicate anterior. Pînă la expirarea sau ridicarea 
tuturor sancţiunilor disciplinare, militarul poate fi stimulat doar în condiţiile 
prezentului alineat.”. 
 

12. Se completează cu articolul 351 cu următorul cuprins: 
„Art. 351. – Acordarea gradului militar următor, înainte de termen sau cu o 

treaptă superioară decît gradul militar prevăzut de statele de organizare pentru funcţia 
deţinută de militar, pînă la gradul de colonel inclusiv, se acordă în cazuri 
excepţionale, pentru merite deosebite, în condiţiile stabilite de Legea cu privire la 
statutul militarilor.”. 
 

13. Articolul 39 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins: 
„(3) Dacă militarul are mai multe sancţiuni disciplinare în vigoare, 

comandantul (şeful) decide care dintre acestea urmează a fi ridicată, ţinînd cont de 
prevederile alineatului (1) al prezentului articol”. 
 

14. La articolul 41, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 
„(1) Persoanele care încalcă disciplina militară şi ordinea publică, la decizia 

comandanţilor (şefilor), pot fi discutate în colectiv: soldaţii - la adunarea efectivului; 
sergenţii - la adunarea sergenţilor şi ofiţerilor; ofiţerii - la adunarea ofiţerilor.”. 
 

15. La articolul 43, textul „a sergenţilor, a subofiţerilor” se substituie cu textul 
„a soldaţilor, a sergenţilor”. 
 

16. La Titlul III capitolul 5, în denumirea capitolului, cuvintele „ŞI 
SERGENŢI” se exclud. 
 

17. Articolul 44: 
cuvintele „şi sergenţilor” se exclud; 
la litera b), cuvintele „de muncă” se substituie cu cuvintele „de serviciu”; 
la litera g), cuvintele „şi sergenţii” se exclud. 

 

18. La articolul 48 litera b), articolul 49 litera b), articolul 50 litera b) şi 
articolul 51 litera b), cuvintele „şi sergenţii” se exclud. 
 

19. La Titlul III capitolul 6, în denumirea capitolului, cuvîntul 
„SUBOFIŢERI” se substituie cu cuvîntul „SERGENŢI”. 
 



20. Articolul 52: 
cuvîntul „subofiţerilor” se substituie cu cuvîntul „sergenţilor”; 
se completează cu litera a1) cu următorul cuprins: 
„a1) numire peste rînd de serviciu (cu excepţia serviciului de gardă şi de 

garnizoană) - pînă la 6 servicii (durata zilei de serviciu nu va depăşi 8 ore);”. 
 

21. Articolul 53 va avea următorul cuprins: 
„Art.53. – Comandantul de pluton are dreptul: 
a) să aplice observaţie, mustrare şi mustrare aspră; 
b) să numească sergenţii peste rînd de serviciu - pînă la 3 servicii.”. 

 

22. Articolul 54 se completează cu litera a1) cu următorul cuprins: 
„a1) să numească sergenţii peste rînd de serviciu - pînă la 4 servicii.”. 

 

23. Articolul 55 se completează cu litera a1) cu următorul cuprins: 
„a1) să numească sergenţii peste rînd de serviciu - pînă la 5 servicii.”. 

 

24. Articolul 56 se completează cu litera a1) cu următorul cuprins: 
„a1) să numească sergenţii peste rînd de serviciu - pînă la 6 servicii.”. 

 

25. La articolul 60 alineatul (1), cuvintele „şi de comenduiri” se substituie cu 
textul „ , de comenduiri şi şeful poliţiei militare”. 
 

26. La articolul 64 alineatul (2), textul „ ; faţă de subofiţeri - ofiţerii cu grade 
militare superioare” se exclude. 
 

27. La articolul 79, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 
„(1) Despre sancţiunile disciplinare aplicate se comunică: soldaţilor - personal 

sau în faţa formaţiei; sergenţilor - personal, în cadrul unei consfătuiri sau în faţa 
formaţiei de sergenţi şi ofiţeri; ofiţerilor - personal, în prescripţii sau în cadrul unei 
consfătuiri (ofiţerilor cu grade superioare - în prezenţa ofiţerilor cu grade superioare, 
iar ofiţerilor cu grade supreme - în prezenţa ofiţerilor cu grade supreme).”. 
 

28. La articolul 80: 
alineatul (1) va avea următorul cuprins: 
„(1) Sancţiunile disciplinare sunt în vigoare pînă la expirarea termenului lor, cu 

excepţia cazurilor de ridicare a acestora. 
Termenele în care sancţiunile disciplinare aplicate militarilor sunt în vigoare se 

calculează de la data aplicării lor şi sunt următoarele: 
a) pentru observaţie – 2 luni; 
b) pentru mustrare – 4 luni; 
c) pentru mustrare aspră şi prevenirea despre necorespunderea parţială funcţiei 

– 6 luni.”; 
la alineatul (2) litera b), cuvintele „subofiţerilor şi” se exclud. 

 

29. La articolul 84 alineatul (2) litera b), cuvintele „pentru subofiţeri şi ofiţeri” 
se substituie cu cuvintele „pentru efectivul statului major şi ofiţerii unităţii militare”. 
 

30. Se completează cu Titlul VI cu următorul cuprins: 
„Titlul VI 

DISPOZIŢII FINALE 



 
Art. 98. - Dispoziţiile Regulamentului disciplinei militare se completează cu 

prevederile Codului administrativ al Republicii Moldova în partea nereglementată de 
prezentul regulament.”. 
 

31. În anexa nr. 3: 
la punctul 1, litera b) se abrogă; 
la punctul 4, după textul „ordinele,” se completează cu textul „crucile,”; 
la punctul 5, cuvintele „sau subofiţeri” se exclud; 
la punctul 6, cuvintele „Regulamentul serviciilor în garnizoană şi de gardă al 

Forţelor Armate” se substituie cu cuvintele „Regulamentul serviciului de garnizoană 
şi serviciului de gardă al Forţelor Armate ale Republicii Moldova”. 
 
 

Art. VI. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova. 

(2) Se propune Preşedintelui Republicii Moldova să aducă regulamentele 
militare ale Forţelor Armate ale Republicii Moldova în concordanţă cu prezenta lege. 

(3) Guvernul, în termen de pînă la 6 luni de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi: 

a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în 
concordanţă cu prezenta lege; 

b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege. 
(4) Pînă la aducerea legislaţiei în concordanţă cu prezenta lege, actele 

normative se vor aplica în partea ce nu contravine prezentei legi. 
 
 

Preşedintele Parlamentului             Zinaida GRECEANÎI 


