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                                                    RAPORT  
asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 384/2006 

privind Statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari 
 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu propunerea 
legislativă pentru modificarea Legii nr. 384/2006 privind Statutul 
soldaţilor şi gradaţilor voluntari, trimisă cu adresa nr. Pl.x- 36, din 16 
martie 2010 şi înregistrată sub nr. 32/73 din 17 martie 2010. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţie şi ale art. 92  alin. (8) 
pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este 
prima Cameră sesizată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu 
observaţii şi propuneri, conform avizului nr. 177 din 03.03.2010. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru 
egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi au emis avizele negative nr. 
27/192, respectiv, 37/288/2010. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, cu nr. 36/2010, a 
avizat favorabil propunerea legislativă. 

Guvernul nu a emis un punct de vedere asupra propunerii 
legislative. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 
Legii nr. 384/2006, în scopul reglementării creşterii la 50 de ani a limitei 
maxime de vârstă până la care pot fi menţinuţi în activitate soldaţii şi 
gradaţii voluntari. 

 1



În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor republicat, membrii comisiei  au examinat propunerea 
legislativă în şedinţa din 31 martie 2010. 

La lucrări au fost prezenţi 22 de deputaţi din totalul de 25 de  
membri ai comisiei. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, domnii  Mihail 
Vasile Ozunu - secretar de stat şi Paul Nenciu – consilier juridic, ambii 
din cadrul Ministerului Apărării Naţionale. 
 Membrii comisiei au fost informaţi de faptul că, recent, 
Preşedintele României a promulgat Legea nr. 51 din 19 martie 2010 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 384/2006 privind Statutul 
soldaţilor şi gradaţilor voluntari, care prevede la art. I pct.1 că cetăţenii 
cu vârste cuprinse între 18 şi 45 de ani pot fi recrutaţi şi angajaţi ca 
soldaţi şi gradaţi voluntari, modificând astfel limita maximă care, iniţial, a 
fost 40 de ani.  

În urma dezbaterii, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea 
prezentei iniţiative legislative.  

În raport de obiectul şi conţinutul acesteia, propunerea legislativă 
face parte din categoria legilor organice. 

 
 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE 
 
 

George SCUTARU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu, Mihai Ţăranu 
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