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Articolul 35 
[ Comentarii reviste]  

Cadrelor militare li se pot aplica următoarele sancţiuni disciplinare: 
a) avertisment; 
b) mustrare scrisă; 

c) diminuarea soldei de funcţie cu un procent de până la 10% pe o perioadă de maximum 3 
luni; 

d) diminuarea soldei de comandă cu un procent de 5-10% pe o perioadă de maximum 3 luni; 

e) amânarea înaintării în gradul următor pe timp de un an sau 2 ani; 

f) retrogradarea în funcţie până la cel mult nivelul gradului deţinut; 

g) trecerea în rezervă. 

Pentru aceeaşi abatere se poate aplica doar o singură sancţiune disciplinară. 
Sancţiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult 6 luni de la data constatării, dar nu 
mai târziu de 2 ani de la data săvârşirii faptei; termenul de 6 luni este termen de prescripţie, 
iar cel de 2 ani este termen de decădere. 
Termenul de 6 luni prevăzut la alin. 3 se suspendă, de drept, pe perioada şi în situaţiile 
următoare: 

a) de la data sesizării, în condiţiile legii, a organelor de urmărire penală şi până la data 
soluţionării definitive a cauzei, dacă pentru fapta care constituie abatere disciplinară s-a dispus 
sesizarea organelor de urmărire penală; 
b) de la data suspendării raporturilor de serviciu şi până la data reluării activităţii; 

c) pe durata concediilor, permisiilor, învoirilor, misiunilor, stării de captivitate ori în alte situaţii 
de absenţă motivată, în condiţiile legii. 

Prin excepţie de la prevederile alin. 3, sancţiunile disciplinare se pot aplica după expirarea 
termenului de 2 ani de la data săvârşirii faptei, doar în situaţia în care organele de urmărire 

penală sesizate decid că fapta săvârşită nu constituie infracţiune şi comunică decizia după 
expirarea acestui termen. 
În situaţia prevăzută la alin. 5, sancţiunea se aplică în termen de cel mult 6 luni de la data 
comunicării deciziei organului de urmărire penală, care este termen de decădere. 
La data de 16-05-2019 Articolul 35 din Sectiunea a 4-a , Capitolul 2 a fost modificat de 
Punctul 27, Articolul I din LEGEA nr. 101 din 8 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL 
nr. 371 din 13 mai 2019 
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