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ORDIN nr. M.193 din 30 octombrie 2018 

pentru completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.132/2012 privind 
acordarea gradelor şi înaintarea în gradul următor, pe timp de pace, a cadrelor 
militare în rezervă şi în retragere, avansarea în grad a veteranilor de război, precum 
şi înaintarea în gradul următor a fostelor cadre militare active îndepărtate abuziv 
din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961 

EMITENT    MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 1 noiembrie 2018 

Data intrării în vigoare 01-11-2018 
Prezenta formă este valabilă începând cu data de 01-11-2018 până la data de 06-
05-2019 

Având în vedere prevederile art. 45, 47, 53, 61, 64, 67 şi 97 din Legea nr. 80/1995 privind 
statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 din Legea nr. 
44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de 

război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 din Legea nr. 226/2011 
privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv 
din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale art. 57 din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 23 din Legea nr. 355/2009 privind regimul 
stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al stării de război,în temeiul art. 40 
alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării 

Naţionale, republicată, 
ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin. 

Articolul I 
Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.132/2012 privind acordarea gradelor şi înaintarea 
în gradul următor, pe timp de pace, a cadrelor militare în rezervă şi în retragere, avansarea 
în grad a veteranilor de război, precum şi înaintarea în gradul următor a fostelor cadre 

militare active îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 
1961, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 6 noiembrie 2012, cu 
modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează: 

– După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 17^1, cu următorul cuprins: 

Articolul 17^1 
Prevederile prezentului ordin nu se aplică în cazul cadrelor militare rănite în teatrele de 
operaţii din afara teritoriului naţional. 

Articolul II 
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

   

 Ministrul apărării naţionale, 
 Mihai-Viorel Fifor 

Bucureşti, 30 octombrie 2018. 
Nr. M.193. 
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