
Proiect 
 

 
 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

L E G E  
 

pentru modificarea unor acte legislative 
 
 
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. Articolul 5 alineatul (3): 
la litera a), cuvintele „pentru efectivul de soldaţi şi sergenţi” se substituie cu 

cuvintele „pentru efectivul de soldaţi, sergenţi şi subofiţeri”; 
la litera b), cuvintele „pentru efectivul de soldaţi şi sergenţi” se substituie cu 

cuvintele „pentru efectivul de soldaţi, sergenţi şi subofiţeri”. 
 
2. Articolul 15: 
la alineatul (2): 
litera a) va avea următorul cuprins: 
„a) pentru sergenţii în rezervă cu gradul militar de: 
- sergent clasa II în rezervă – 3 ani; 
- sergent clasa I în rezervă – 4 ani; 
- sergent-major în rezervă – 5 ani;”; 
se completează cu litera a1) cu următorul cuprins: 
„a1) pentru subofițerii în rezervă cu gradul militar de: 
- plutonier în rezervă – 5 ani; 
- plutonier-major în rezervă – 6 ani;”; 
la alineatul (3): 
litera a) va avea următorul cuprins: 
„a) soldaţilor și sergenților în rezervă, pînă la gradul militar „sergent-major în 

rezervă” inclusiv – de către conducătorul organului administrativ-militar teritorial;”; 
litera b) va avea următorul cuprins: 
„b) subofițerilor în rezervă, pînă la gradul militar „plutonier adjutant în 

rezervă” inclusiv – de către conducătorul organului administrativ-militar central;”. 
 



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. La articolul 19: 
alineatul (1) va avea următorul cuprins: 
„(1) În Forţele Armate se stabilesc următoarele grade militare: 
a) pentru efectivul de soldaţi: 
- soldat; 
- soldat clasa II; 
- soldat clasa I; 
b) pentru efectivul de sergenţi: 
- sergent clasa II; 
- sergent clasa I; 
- sergent-major; 
c) pentru efectivul de subofiţeri: 
- plutonier; 
- plutonier-major; 
- plutonier adjutant; 
d) pentru corpul de ofiţeri cu grade inferioare: 
- locotenent; 
- locotenent-major; 
- căpitan; 
e) pentru corpul de ofiţeri cu grade superioare: 
- maior; 
- locotenent-colonel; 
- colonel; 
f) pentru corpul de ofiţeri cu grade supreme: 
- general de brigadă; 
- general de divizie; 
- general de corp de armată.”; 
se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins: 
„(31) Gradul militar „soldat” este prevăzut doar pentru militarii care 

îndeplinesc serviciul militar în formele prevăzute la lit. b) și c) alin. (2) art. 4 din 
prezenta lege.”. 

 
2. La articolul 22 alineatul (1) litera a), cuvintele „pentru efectivul de soldaţi şi 

sergenţi” se substituie cu cuvintele „pentru efectivul de soldaţi, sergenţi şi subofiţeri”. 
 
3. La articolul 24, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 
„(1) Încadrarea cetăţenilor în serviciul militar prin contract se efectuează de 

către centrele militare în baza extraselor din ordinele pe efectiv cu privire la numirea 
în funcţie, parvenite: 

a) pentru soldaţi și sergenți – de la comandanţii unităţilor militare; 
b) pentru subofițeri – de la şeful Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, de la 

comandantul general al Inspectoratului General de Carabinieri; 
c) pentru ofiţeri – de la conducătorii structurilor militare.”. 



 
4. La articolul 25 alineatul (5) litera b), după cuvîntul „pentru” se completează 

cu cuvintele „efectivul de subofiţeri şi”. 
 
5. La articolul 35, după cuvîntul „ofițer” se completează cu textul „ , subofiţer”. 
 
6. Articolul 41: 
la alineatul (3), după cuvîntul „ofițer” se completează cu textul „ , subofiţer”. 
la alineatul (4), după cuvîntul „sergent” se completează cu cuvintele „sau soldat”. 
 
Art. III. – 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. La articolul 28, alineatul (1) se completează cu litera a1) cu următorul 

cuprins: 
„a1) şeful Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, de la comandantul general 

al Inspectoratului General de Carabinieri – pentru efectivul de subofițeri;”. 
 
3. La articolul 31, alineatul (2) se completează cu litera a1) cu următorul 

cuprins: 
„a1) pentru efectivul de subofițeri – de către şeful Marelui Stat Major al 

Armatei Naţionale și comandantul general al Inspectoratului General de 
Carabinieri;”. 

 
4. Articolul 33: 
alineatul (1): 
la litera a), după cuvîntul „soldați” se completează cu cuvintele „și sergenți”; 
la litera b), cuvîntul „sergenți” se substituie cu cuvîntul „subofițeri”; 
alineatul (2): 
la litera a), textul „- soldat clasa III – 6 luni;” se exclude; 
litera b) va avea următorul cuprins: 
„b) pentru efectivul de sergenți: 
- sergent clasa II – 2 ani; 
- sergent clasa I – 3 ani; 
- sergent-major – 4 ani;”; 
se completează cu litera b1) cu următorul cuprins: 
„b1) pentru efectivul de subofițeri: 
- plutonier – 4 ani; 
- plutonier-major – 5 ani;”; 
la alineatul (6), după cuvîntul „sergenți” se completează cu cuvintele „și 

subofițeri”. 
 
5. Articolul 34 alineatul (4): 
la litera a), după cuvîntul „soldați” se completează cu cuvintele „și sergenți”; 
la litera b), cuvîntul „sergenți” se substituie cu cuvîntul „subofițeri”. 
 



6. La articolul 35, alineatul (2) se completează cu litera a1) cu următorul 
cuprins: 

„a1) prin ordinul şefului Marelui Stat Major al Armatei Naţionale și prin 
ordinul comandantului general al Inspectoratului General de Carabinieri – pentru 
efectivul de subofițeri;”. 

 
Art. IV. – La articolul 11 litera a) din Regulamentul disciplinei militare, 

aprobat prin Legea nr. 52/2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, 
nr. 78-81, art. 356), cu modificările ulterioare, cuvintele „sergentul inferior şi 
sergentul” se substituie cu textul „sergentul clasa II și sergentul clasa I”. 

 
Art. V. – Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul 

bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 441-447, art. 715), cu 
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 
1. În Anexa nr. 2 „Sporul lunar pentru gradul profesional”: 
poziția „Sergent; agent superior, inclusiv de justiţie” se completează la final cu 

textul „ , sergent clasa I”; 
poziția „Sergent-inferior; agent, inclusiv de justiţie; caporal” se completează la 

final cu textul „ , sergent clasa II”; 
 
2. În Anexa nr. 5, la compartimentul „Note”, în punctul 3: 
la poziția „C3051” cuvîntul „Sergent” se substituie cu textul „Sergent clasa I”; 
la poziția „C3052” textul „Sergent-inferior” se substituie cu textul „Sergent 

clasa II”; 
la poziția „C3053” cuvîntul „Caporal” se substituie cu textul „Soldat clasa I”; 
la poziția „C3054” cuvîntul „Soldat” se substituie cu textul „Soldat clasa II”. 
 
Art. VI. – (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, gradele militare ale 

cetățenilor care îndeplinesc serviciul militar în Forțele Armate ale Republicii 
Moldova în funcții militare prevăzute pentru efectivul de soldați, sergenți și 
subofițeri, se echivalează, cu menţinerea drepturilor dobîndite anterior, după cum 
urmează: 

a) sergent principal – plutonier adjutant; 
b) sergent-major – plutonier-major; 
c) sergent clasa I – plutonier; 
d) sergent clasa II – sergent-major; 
e) sergent clasa III – sergent clasa I; 
f) caporal – sergent clasa II; 
g) soldat clasa III – soldat. 
(2) La încadrarea în serviciul militar a cetăţeanului aflat în rezerva Forțelor 

Armate, care are grad militar în rezervă acordat pînă la intrarea în vigoare a prezentei 
legi, acestuia i se echivalează gradul militar potrivit prevederilor alin. (1) din 
prezentul articol. 

(3) Termenul de aflare în gradul militar acordat pînă la intrarea în vigoare a 
prezentei legi și deținut pînă la echivalare se ia în considerare la acordarea gradului 
militar următor. 



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

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

b) va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege. 
 
 

Preşedintele Parlamentului             Zinaida GRECEANÎI 


