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Realizarea atribuțiilor autorităților publice care joacă un rol semnificativ 
în funcționarea sistemului național de apărare se realizează prin intermediul 
resurselor umane. Reglementarea legală a resurselor umane pe care sistemul 
național de apărare le utilizează oferă o largă diversitate, care are în vedere atât 
categorii militarizate de personal, cât și personal civil. Din perspectiva acestei 
abordări, se distinge categoria funcționarilor publici, cu sau fără statut special, 
care lucrează în cadrul autorităților centrale și teritoriale ale sistemului național 
de apărare. Pornind de la prevederile legii fundamentale, Constituția României, 
reglementările analizate fac referire la dispozițiile Codului administrativ, la 
Statutul cadrelor militare, Legea privind pregătirea populației pentru apărare, 
Legea privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, care, împreună, 
conferă particularități implementării integrate a funcțiilor sistemului național 
de apărare, asigurate prin intermediul resurselor umane.

Cuvinte-cheie: apărare, juridic, militar, funcție publică, resurse umane.
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INTRODUCERE
Exprimarea tot mai pregnantă a rolului statului în asigurarea 

bunei desfășurări a vieţii sociale s-a concretizat în ultimul secol prin 
elaborarea și multiplicarea unor instrumente juridice adecvate 
realizării voinţei publice. Deși înregistrează o vechime considerabilă 
în relevarea și consolidarea edificiului statal, dreptul a cunoscut, în 
perioadele recente, un amplu proces de transformare, care a integrat 
perspective și domenii dintre cele mai diverse și care a imprimat noi 
direcţii de acţiune, inclusiv în domeniul apărării statului. Afirmarea, 
în contextul globalizării, a imperativului de asigurare a dimensiunii 
colective a apărării, alături de realizarea apărării naţionale, aduce în 
prim-plan necesitatea existenţei unor instrumente și procedee juridice 
adecvate evoluţiei mediului de securitate atât prin forma de adoptare, 
cât și prin conţinutul normativ.

În baza Constituţiei României, pentru organizarea și funcţionarea 
sistemului naţional de apărare au fost adoptate, atât de către 
autoritatea legislativă, cât și de către autorităţile administrative, o serie 
de reglementări care produc efecte juridice asupra resurselor umane 
ale apărării (cadre militare, soldaţi sau gradaţi voluntari, funcţionari 
publici administrativi, personal civil contractual). 

Așa cum este subliniat prin Strategia militară a României din anul 
2021, obiectivele pe care statul român le-a stabilit în domeniul apărări 
sunt realizabile „numai cu atragerea și menținerea unei resurse umane 
suficiente și pregătite corespunzător” (H.G. nr. 832/2021, anexă, p. 30), 
ceea ce înseamnă că provocările actuale în domeniul apărării la care 
legiuitorul trebuie să răspundă au în vedere adaptarea și armonizarea 
legislativă astfel încât resursa umană să fie permanent pregătită 
în vederea unui răspuns adecvat pentru neutralizarea riscurilor și 
ameninţărilor la adresa securităţii statului. 

Cu o componentă administrativă pronunţată pentru exercitarea 
funcţiilor publice ale statului, autorităţile publice care au atribuţii în 
domeniul apărării naţionale utilizează resurse umane specializate 
cărora li se aplică reglementări specifice atât administraţiei publice,  
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cât și sistemului militar, după caz. În contextul în care categorii 
distincte de norme generează efecte juridice diferite, uneori diametral 
opuse, este important a se identifica cele mai potrivite modalităţi de 
reglementare a situaţiilor juridice în care se încadrează personalul care 
își desfășoară activitatea în structurile sistemului naţional de apărare.

ABORDAREA JURIDICĂ A RESURSELOR UMANE  
ÎN ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA  
SISTEMULUI NAȚIONAL DE APĂRARE
Determinarea legislativă a cadrului de realizare a funcţiilor statului 

are la bază legea fundamentală, Constituția României, care, deși nu 
oferă o definiţie a apărării naţionale, stabilește importante repere 
juridice cu relevanţă în domeniul apărării, pe care celelalte izvoare ale 
dreptului public le reglementează și le asigură implementarea. Astfel, 
sunt statuate constituţional controlul democratic al forţelor armate, 
dreptul și obligaţia cetăţenilor de a apăra ţara, calitatea de funcţionari 
publici a militarilor. 

Constituită din „ansamblul de măsuri și activități adoptate și 
desfășurate de statul român în scopul de a garanta suveranitatea 
națională, independența și unitatea statului, integritatea teritorială a 
țării și democrația constituțională” (Legea nr. 45/1994, art. 1), apărarea 
naţională se articulează la structurile instituţionale ale statului prin 
intermediul sistemului național de apărare, care transpune în concret 
controlul democratic al forţelor armate și asigură transferul de voinţă 
dintre popor și structurile militarizate. Structurată în jurul a patru 
elemente principale – conducerea sistemului naţional de apărare, 
forţele destinate apărării, resursele apărării și infrastructura teritorială 
–, arhitectura sistemului naţional de apărare este interdependentă de 
forma de organizare a sistemului constituţional al statul român. 

Înţeleasă, în sens juridic, ca un serviciu public al statului, apărarea 
naţională își particularizează conectarea la sistemul autorităţilor 
statului prin faptul că exercitarea asupra sa a dreptului de comandă 
politică, administrativă și militară nu are un caracter exclusiv sau o 
subordonare unică faţă de o autoritate statală absolută. În paradigma 
democraţiilor contemporane, conducerea sistemului naţional de 
apărare este încredinţată autorităţii legislative și celor mai importante 
autorităţi executive ale statului, pe baza unor competenţe distincte, 
care își au originea în principiul separaţiei puterilor în stat.
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Așa cum este afirmat în legislaţia autohtonă, conducerea sistemului 
național de apărare reprezintă un „atribut exclusiv și inalienabil al 
autorităților constituționale ale statului și se realizează de către: 
Parlament, Președintele României, Consiliul Suprem de Apărare a 
Țării, Guvernul României, Ministerul Apărării Naționale și autoritățile 
administrației publice cu atribuții în domeniul apărării naționale”
(Legea nr. 45/1994, art. 7). Distribuirea și realizarea atribuţiilor 
autorităţilor menţionate vizează caracterul politico-administrativ al 
deciziilor din domeniul apărării naţionale, decizii care trebuie să își 
justifice, astfel, legitimitatea și legalitatea, atât pe timp de pace, cât 
și în situaţii de criză sau de război. În același timp, din interpretarea 
prevederilor legale, se poate înţelege că autorităţile constituţionale 
nu realizează conducerea operaţiilor militare propriu-zise, chiar dacă 
reglementarea titulaturii sau a rolului acestor autorităţi ar sugera acest 
lucru.

Asigurarea funcţiilor cu caracter militar ale apărării naţionale este 
atributul structurilor din cadrul forțelor destinate apărării, alcătuite 
din forțele armate și forțele de protecție. Un rol semnificativ, de 
necontestat, în cadrul acestor structuri este realizat de către armată, 
care, potrivit legii,  este „componenta de bază a forțelor armate, care 
asigură, pe timp de pace și la război, integritatea într-o concepție unitară 
a activităților tuturor forțelor participante la acțiunile de apărare a 
țării” (Legea nr. 45/1994, art. 26). Cu relevanţă pentru modalitatea de 
reglementare a exercitării funcţiei publice în cadrul sistemului naţional 
de apărare se poate evidenţia structurarea, din punct de vedere 
administrativ, a armatei în organe centrale ale Ministerului Apărării 
Naţionale, categorii de forţe ale armatei și organe militare teritoriale, 
exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor în cadrul diferitelor structuri 
fiind corelată cu statutul diferit al personalului implicat.

Constituite din „întreaga populație aptă de efort pentru apărarea 
națională” (Legea nr. 45/1994, art. 14), resursele umane sunt incluse 
în cadrul resurselor apărării, alături de resursele financiare, resursele 
materiale și resursele de altă natură pe care legea le specifică. Spre 
deosebire de celelalte categorii de resurse, resursele umane pe 
care statul le utilizează în cadrul apărării au proprietatea de a putea 
fi dimensionate și adaptate diferit, în funcţie de un spectru larg de 
situaţii, care se poate întinde de la starea de pace la stare de război.
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Pornind de la premisa că „resursele umane sunt primele resurse 
strategice ale unei organizații (societate, instituție, asociație), în 
societatea informațională, capitalul uman înlocuind capitalul financiar 
ca resursă strategică” (Neag, Badea, Neagoie, 2010, p. 36), caracterul 
primordial al resurselor umane este afirmat juridic atât prin Constituţia 
României, cât și prin reglementări adoptate de către autoritatea 
legislativă sau cea executivă. Prin îndatorirea constituţională de 
apărare a ţării, cetăţenii români „au dreptul și obligația să apere 
România” (Constituţia României, art. 55 alin. 1). Expunerea condiţiilor 
de exercitare a acestei prevederi fundamentale cu caracter dublu, de 
drept și de obligaţie, este realizată prin Legea nr. 446/2006 privind 
pregătirea populației pentru apărare, lege organică prin intermediul 
căreia sunt stabilite măsuri și acţiuni pentru asigurarea „resurselor 
umane necesare forțelor armate și celorlalte forțe puse la dispoziție de 
instituțiile publice de apărare, ordine publică și siguranță națională” 
(Legea nr. 446/2006, art. 2 alin. 1).

Din perspectiva ultimului act normativ menţionat, îndeplinirea 
serviciului militar, realizată prin cele două forme principale, activ și în 
rezervă, reprezintă forma cea mai importantă de asigurare a pregătirii 
pentru apărare a cetăţenilor români. Executarea serviciului militar se 
poate face cu îndeplinirea condiţiilor referitoare la cetăţenia română 
și vârsta minimă de 18 ani, însă trebuie subliniat că limita inferioară 
de vârstă care semnifică momentul dobândirii capacităţii depline de 
exerciţiu a drepturilor unei persoane fizice se aplică doar dreptului de a 
apăra România, doar exercitării unei prerogative subiective recunoscute 
juridic, deoarece, după cum prevede Constituţia României, „cetățenii 
pot fi încorporați de la vârsta de 20 de ani și până la vârsta de 35 de 
ani, cu excepția voluntarilor, în condițiile legii organice” (Constituţia 
României, art. 55 alin. 3).

Mai mult decât atât, caracterul general al aplicării reglementării 
serviciului militar obligatoriu a fost atenuat de prevederile Legii nr. 
395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar 
obligatoriu și trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat care, în 
direcţia implementării concepţiei de transformare a armatei referitoare 
la profesionalizarea resurselor umane ale apărării și la reducerea 
efectivelor pe timp de pace, suspendă executarea serviciului militar 
obligatoriu, „în calitate de militar în termen și militar cu termen redus” 
(Legea nr. 395/2005, art. 2 alin. 1).
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Totuși, dacă evoluţia factorilor interni și externi impune instituirea 
unor măsuri excepţionale sau extraordinare în cadrul stării de 
mobilizare, stării de război sau stării de asediu, „îndeplinirea serviciului 
militar în calitate de militar în termen devine obligatorie pentru bărbații 
cu vârste cuprinse între 20 și 35 de ani”, desigur, cu condiţia îndeplinirii 
criteriilor cerute de lege pentru îndeplinirea serviciului militar  
(Legea nr. 446/2006 art. 3 alin. 5).

O altă componentă a resurselor umane pe care sistemul naţional de 
apărare o utilizează este reprezentată de personalul care îndeplinește 
serviciul militar în rezervă, care beneficiază de statut propriu, asigurat 
prin prevederile Legii nr. 270/2015 privind statutul rezerviștilor 
voluntari, potrivit căreia rezerviștii voluntari reprezintă „personalul 
selecționat pe bază de voluntariat, care consimte, pe bază de contract 
individual pe durată determinată, să încadreze funcții în statele de 
organizare ale structurilor din cadrul Ministerului Apărării Naționale” 
(Legea nr. 270/2015, art. 1) .

Abordarea resurselor umane ale apărării utilizând criteriul 
profesionalizării lor așază pe prima poziţie, în mod firesc, personalul 
militar, care este constituit, potrivit legii, din cadrele militare în activitate 
și din soldaţii și gradaţii profesioniști în activitate. Soldaţii și gradaţii 
profesioniști aparţin unui corp distinct de personal militar, corp situat 
la baza ierarhiei militare, ai cărui membri sunt recrutaţi într-un sistem 
care are la bază voluntariatul, cu angajarea pe baza unui contract „în 
raport cu nivelul de pregătire, starea de sănătate și aptitudinile pentru 
îndeplinirea îndatoririlor militare, în funcții prevăzute în statele de 
organizare ale unităților militare cu grade corespunzătoare acestui 
corp de personal militar” (Legea nr. 384/2006 art. 1 alin.2). 

Așezate la nivelul cel mai ridicat de profesionalizare, cadrele 
militare sunt definite, în exprimarea sintetică a Legii nr. 80/1995, ca 
fiind „cetățenii români cărora li s-a acordat grad de ofițer, maistru 
militar sau subofițer, în raport cu pregătirea lor militară și de 
specialitate, în condițiile prevăzute de lege (Legea nr. 80/1995 art. 1). 
Exercitând atribuţii esenţiale în domeniul apărării, în serviciul naţiunii, 
cadrele militare beneficiază de un statut special, în al căror conţinut 
juridic sunt incluse îndatoriri și drepturi care conferă prerogative de 
exercitare, în numele statului român, a unor atribuţii specifice funcţiei 
publice. Chiar dacă unanimitatea cu privire la considerarea cadrelor 
militare ca funcţionari publici cu statut special nu este întrunită,  
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deși legislaţia actuală permite o asemenea interpretare, este fără 
echivoc faptul că, prin cadrele militare, resursă umană profesionalizată, 
se exercită funcţii cu caracter public în domeniul apărării.

Interconectarea sistemului naţional de apărare cu sistemul 
autorităţilor publice este subliniată și de atribuirea exercitării unor 
funcţii publice din cadrul structurilor administrative cu aplicarea 
regimului juridic general al funcţiei publice, stabilit prin Statutul 
funcționarilor publici. Un exemplu edificator este oferit de situaţia 
personalului încadrat în Ministerul Apărării Naţionale, personal care 
are în compunere atât personal militar, cât și personal civil, potrivit 
prevederilor Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea 
Ministerului Apărării Naționale. Personalul civil din cadrul sistemului 
de apărare, ordine publică și securitate naţională își desfășoară 
atribuţiile potrivit legislaţiei specifice aplicabile categoriei în care 
este încadrat, aspect subliniat și de legea care reglementează în mod 
unitar salarizarea personalului plătit din fonduri publice, care arată că 
personalul civil în discuţie este format din funcţionari publici și personal 
contractual. (Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, anexa VI, art. 2, alin. 5).

APLICABILITATEA STATUTULUI FUNCȚIONARILOR PUBLICI  
ÎN ACTIVITATEA AUTORITĂȚILOR MILITARE
Din perspectiva generală și simplificată asupra organizării și 

funcţionării sistemului autorităţilor statului, resursele umane ale 
administraţiei publice se constituie din colectivităţi umane care 
organizează și realizează acţiuni pentru alţi oameni (Manda, 2014,  
p. 117). Autorităţile și instituţiile publice realizează atribuţiile pe care 
statul le distribuie pe criteriile competenţei materiale și competenţei 
teritoriale prin intermediul funcţiilor publice, a căror îndeplinire se 
asigură prin intermediul resursei umane specializate. În acest sens, 
funcţia publică este considerată ca fiind „misiunea, necesitatea socială 
regăsită în structura unor atribuții care ar trebui să fie realizate într-
un cadru instituțional în vederea satisfacerii în condiții cât mai bune a 
interesului public” (Săraru, 2018, p. 365).

Noţiunea de funcţie publică este indisolubil legată de noţiunile 
de autoritate administrativă și de activitate administrativă (Apostol 
Tofan, 2020, p. 317), iar resursa umană specializată și învestită de către 
stat pentru realizarea funcţiilor sale este reprezentată de funcţionarii 
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publici, care sunt o componentă fundamentală a oricărui sistem 
public, componentă care are potenţialul de a influenţa atât modul de 
funcţionare a statului, cât și calitatea vieţii oamenilor: „Funcționarii 
publici sunt oglinda statului, interfața cu care se întâlnește cetățeanul, 
astfel încât statului nu-i poate fi indiferent cum se reflectă imaginea lui 
în percepția cetățeanului” (Vedinaș, 2018, p. 431).  

Funcţionarul public este un reprezentat al puterii de stat, un 
agent specializat care are atribuţii în asigurarea funcţionării serviciilor 
publice, în reprezentarea autorităţii și în exercitarea, atunci când este 
cazul, a forţei de constrângere a statului. Considerat un cetăţean cu 
responsabilităţi suplimentare, funcţionarul public este „tributarul 
unei obligații continue, de a nu face nimic de natură a compromite, 
direct sau indirect, imaginea sa ori a instituției în folosul căreia își 
desfășoară activitatea profesională” (Clipa, 2011, p. 129). Codificate 
prin legislaţie, drepturile și obligaţiile funcţionarului public prevăzute 
în legislaţie reprezintă „suportul legal al autorității și prestigiului 
funcționarului public, fiind asigurate de stat prin mijloace juridice, de 
natură materială, civilă, administrativă și chiar penală” (Apostol Tofan, 
p. 341) 

Trebuie evidenţiat faptul că nu toate resursele umane care 
participă la exercitarea atribuţiilor autorităţilor publice au calitatea 
de funcţionari publici, deoarece noţiunea de funcţionar public nu se 
suprapune în toate circumstanţele cu noţiunea de resurse umane; 
există persoane care, în baza unui contract aflat sub reglementarea 
dreptului muncii, pot să fie angajaţi în calitate de personal contractual 
în cadrul unei instituţii sau autorităţi, fără a fi învestite cu exercitarea 
prerogativelor de funcţie publică a statului, ci doar cu atribuţii în raport 
cu autoritatea sau instituţia cu care aceste persoane au încheiat un 
contract de muncă, potrivit reglementărilor în vigoare.

Transformările legislative din ultimul deceniu în materia 
reglementării funcţiei publice au fost determinate de procesul de 
unificare legislativă realizată în anul 2019, prin adoptarea Codului 
administrativ. Reglementarea anterioară, Legea nr. 188/1999 privind 
statutul funcționarilor publici, a fost preluată, cu câteva modificări, 
de Codul administrativ, care a devenit, astfel, actul normativ de 
bază în asigurarea regimului juridic al funcţiei publice din România.  
Noua reglementare a prevăzut, suplimentar, o serie de norme 
aplicabile și personalului contractual din administraţia publică  
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și a aplicat, în acest fel, concepţia potrivit căreia toţi cei care lucrează 
în administraţia publică, fie că sunt funcţionari publici, fie că fac parte 
din categoria personalului contractual, se supun unor reguli și exigenţe 
specifice care rezultă din serviciul public pe care îl realizează (Vedinaș, 
2020, p. 287).  

Potrivit definiţiei legale, prevăzută în art. 5 din Codul administrativ, 
funcția publică reprezintă „ansamblul atribuțiilor și responsabilităților, 
stabilite în temeiul legii, în scopul exercitării prerogativelor de putere 
publică de către autoritățile și instituțiile publice” (O.U.G. nr. 57/2019, 
art. 5 lit. y). Din perspectiva elementelor reglementate, Codul 
administrativ stabilește sensul noţiunii de funcționar public ca fiind 
„persoana numită, în condițiile legii, într-o funcție publică” (O.U.G.  
nr. 57/2019, art. 371 alin. 1). 

Prin activitatea lor, autorităţile publice care exercită competenţe 
în domeniul apărării realizează un serviciu public de interes naţional, 
iar, în acest sens, persoanelor determinate de lege le sunt atribuite 
prerogative de funcţie publică, cu nominalizarea expresă în categoria 
funcţionarilor publici. Acestor persoane, care sunt încadrate în 
Ministerul Apărării Naţionale și care sunt numite în funcţia publică, 
li se aplică regimul juridic al statutului funcţionarilor publici prevăzut 
de către Codul administrativ. Caracterul preponderent administrativ 
al atribuţiilor repartizate acestei categorii de personal este similar cu 
cel al atribuţiilor pe care le au funcţionarii publici din alte structuri ale 
administraţiei publice centrale și, ca atare, regimul juridic aplicabil este 
nediferenţiat.  

Reglementarea statutului funcţionarilor publici prin Codul 
administrativ are însă un grad ridicat de generalitate, iar prevederile 
comune aplicabile funcţionarilor publici din administraţia publică 
centrală nu se pot utiliza la situaţiile juridice specifice raporturilor 
ierarhice militare. Tocmai de aceea, încadrarea componentei militare 
a resurselor umane a apărării, majoritară în raport cu celelalte, se face 
potrivit unor statute cu caracter special, care au la bază derogarea 
stabilită prin art. 370 alin. (3) și art. 380 din Codul administrativ. 

Funcţiile publice instituite prin statute speciale sunt funcţii 
publice specifice, cărora li se aplică, prioritar, legislaţia specială și, în 
subsidiar, atunci când este cazul, prevederile Codului administrativ 
(Clipa, 2013, p. 120). Mai mult decât atât, în sensul demonstrării 
diversităţii de reglementare a obiectului analizat, trebuie menţionat 
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că, deși unele categorii de personal bugetar din cadrul autorităţilor și 
instituţiile statului, așa cum sunt ele înţelese prin Legea nr. 153/2017, 
nu beneficiază de reglementări specifice funcţionarilor publici, acest 
lucru nu presupune excluderea de la posibilitatea de a beneficia de 
un statut propriu, în care drepturile și libertăţile să fie reglementate 
distinct, așa cum este cazul Statutului cadrelor militare, reglementat 
prin Legea nr. 80/1995. Astfel, potrivit reglementării art. 382 lit. h) 
din Codul administrativ, personalului militar nu i se aplică prevederile 
Codului referitoare la funcţionarii publici și, de asemenea, potrivit art. 
380 alin. (1) al aceluiași act normativ, personalul militar nu este inclus 
în mod expres în enumerarea categoriilor de funcţionari publici care 
beneficiază de statute speciale, cum sunt, de exemplu, menţionaţi 
funcţionarii publici din cadrul instituţiilor din sistemul de ordine publică 
și securitate naţională.

Pe de altă parte, importanţa reglementării prin statut propriu a 
îndatoririlor și drepturilor cadrelor militar are o fundamentare legală 
de cel mai ridicat nivel, Constituţia României fiind cea care prevede 
că „structura sistemului naţional de apărare, pregătirea populaţiei, a 
economiei și a teritoriului pentru apărare, precum și statutul cadrelor 
militare se stabilesc prin lege organică” (Constituţia României, art. 118 
alin. 3). Consfinţirea statutului cadrelor militare prin lege organică – 
cel mai important act normativ din sistemul de drept autohton, după 
Constituţie – are importante consecinţe juridice, care conferă forţă 
juridică superioară prevederilor ei și o prevalare în raport cu alte norme 
incidente în activitatea structurilor sistemului naţional de apărare.

DETERMINAREA JURIDICĂ  
A CALITĂȚII DE FUNCȚIONAR PUBLIC  
A CADRULUI MILITAR ÎN LEGISLAȚIA DIN ROMÂNIA
Prin raportare la regimul juridic de drept comun al funcţiei publice, 

statutul cadrelor militare are un pronunţat caracter special, reflectat 
atât în dispoziţiile generale ale Legii nr. 80/1995, cât și în conţinutul 
îndatoririlor și drepturilor specifice cadrelor militare recunoscute prin 
aceeași lege. Modificările aduse, de-a lungul existenţei sale, actului 
normativ menţionat au contribuit la adaptarea prevederilor sale astfel 
încât să corespundă transformărilor pe care apărarea naţională le-a 
cunoscut, dar există, în continuare, multe aspecte neconcordante 
în ceea ce privește corelarea aplicării Legii nr. 80/1995 cu alte acte 
normative ce reglementează funcţia publică în România. 
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Din analiza comparativă a prevederilor Constituției României, 
precum și a altor acte normative, dintre care se evidenţiază Codul 
administrativ și Statutul cadrelor militare, se poate observa caracterul 
neunitar al normelor care fac referire la calitatea cadrului militar de a fi 
funcţionar public. De exemplu, referirile pe care Constituția României 
le face cu privire la  funcţia publică și la cadrele militare se regăsesc în 
trei dintre articolele sale, astfel: 

• statuarea principiului egalităţii în drepturi: „funcțiile și 
demnitățile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în 
condițiile legii, de persoanele care au cetățenia română și 
domiciliul în țară”. (Constituția României, art. 16 alin. 3); 

• stabilirea limitele constituţionale ale dreptului de asociere în 
partide politice: „nu pot face parte din partide politice judecătorii 
Curții Constituționale, avocații poporului, magistrații, membrii 
activi ai armatei, polițiștii și alte categorii de funcționari publici 
stabilite prin lege organică”. (Constituția României, art. 40  
alin. 3);

• reglementarea îndatoririi fundamentale de fidelitate faţă de 
ţară, ca îndatorire fundamentală: „cetățenii cărora le sunt 
încredințate funcții publice, precum și militarii, răspund de 
îndeplinirea cu credință a obligațiilor ce le revin și, în acest scop, 
vor depune jurământul cerut de lege”. (Constituția României, 
art. 54).

Interpretarea art. 16 alin.3, anterior citat, arată că, potrivit 
legiuitorului constituant, funcţiile publice pot fi și cu caracter militar, 
ceea ce duce la ideea existenţei unor funcţionari publici militari, 
categorie distinctă de aceea a funcţionarilor publici, consideraţi civili. 
Această aserţiune pare a fi infirmată de prevederile art. 54, care 
prevede categorii distincte: funcţionarii publici și militarii, aspect 
care poate fi coroborat cu o altă prevedere a Constituției României, 
cu referire la atribuţiile Președintelui României, care „acordă gradele 
de mareșal, de general și de amiral” și „numește în funcții publice, în 
condițiile prevăzute de lege” (Constituția României, art. 94 lit. b) și c), 
în sensul că primele calităţi oficiale, concretizate prin grade militare, nu 
ar putea fi incluse în sfera funcţiilor publice.

Atribuirea, prin art. 40 alin. (3) din Constituția României, a calităţii 
de funcţionari publici celor care sunt membri activi ai armatei, prin 
aplicarea teoriei neutralității serviciilor publice, are în vedere sensul 
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larg al noţiunii de funcţionar public, care include titulari ai unor funcţii 
publice din mai multe ramuri ale puterii de stat. În interpretarea 
restrictivă a sensului noţiunii utilizată în administraţia publică, 
reiterată și în Codul administrativ, cadrul militar nu mai este considerat 
funcţionar public, aspect care este subînţeles și în prevederile Legii  
nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. 

Inexistenţa unei perspective unitare a determinat, pe fondul 
necesităţii clarificării unor aspecte litigioase supuse deciziei 
autorităţilor judecătorești, exprimarea, de către instanţele de judecată, 
a unor hotărâri care conţin puncte de vedere menite să edifice sensul 
de interpretare a normelor juridice în vigoare cu privire la calitatea 
cadrului militar de a fi funcţionar public. Este de evidenţiat, în acest 
sens, Decizia Curții Constituționale nr. 34 din 9 februarie 2016, care 
precizează că Statutul funcţionarilor publici „reprezintă cadrul general 
pentru funcționarii publici (militarii fiind o categorie specială de 
funcționari publici)” (Decizia CC nr. 34/2016 paragr.26). 

De asemenea, Înalta Curte de Casaţie și Justiţie, prin Decizia nr. 10 
din 16 aprilie 2018, referitor la militari, a precizat: „faptul că Statutul 
cadrelor militare (Legea nr. 80/1995) nu îi denumește ca atare, nu 
poate constitui un argument suficient pentru ca militarii să nu fie 
considerați funcționari publici, întrucât nici pentru alte categorii de 
personal reglementările statutare ale acestora nu utilizează termenul 
de funcționari publici”. (Decizia ICCJ nr. 10/2018 paragr. 92). Din 
argumentarea deciziei luate de către Înalta Curte de Casaţie și Justiţie 
se poate reţine că apartenenţa cadrelor militare la funcţionarii publici 
se bazează pe faptul că acestea îndeplinesc un serviciu public, destinat 
apărării ţării, contribuind la funcţionarea unui sector al administraţiei 
publice: ministerele și autorităţile administraţiei publice centrale 
cu rol în domeniul apărării, ordinii publice și securităţii naţionale, 
sunt numite în funcţie prin act administrativ unilateral și beneficiază 
de prerogative de putere publică în exerciţiul funcţiei ocupate, fiind 
învestiți cu exercițiul autorității publice, potrivit legii.

CONCLUZII
Armonizarea legislativă constituie o premisă esenţială pentru 

asigurarea funcţionalităţii oricărei structuri administrative, iar adaptarea 
normelor juridice la realitatea aflată în permanentă schimbare 
constituie o provocare atât pentru legiuitor, cât și pentru persoanele 
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de ordin public sau privat care aplică legea. Racordată la sistemul 
autorităţilor publice ale statului prin mecanismele specifice, apărarea 
naţională este chemată să răspundă unor provocări multiple, unele 
dintre ele fiind generate chiar din interiorul sistemului, pe fondul unor 
reglementări contradictorii sau lacunare.

Activitatea resurselor umane în domeniul apărării se realizează și 
prin suprapunerea unor seturi eterogene de funcţii cu caracter public, 
atribuite, din punct de vedere juridic, unor categorii diverse de personal, 
militar sau civil, cărora li se aplică prevederi legale diferite, unele fiind 
proprii sistemului militar, altele având drept fundament reglementări 
aplicabile și în alte servicii publice ale statului. Pentru realizarea cu 
succes a oricărui tip de activitate în cadrul structurilor militare, este 
necesar ca asperităţile de ordin legislativ să fie diminuate, pentru a 
nu crea contradicţii în aplicarea legii, ulterior cu efect negativ asupra 
rezultatelor activităţilor derulate.

Fixarea, prin prevederi legale exprese, și recunoașterea la nivelul 
întregii legislaţii a  cadrului militar ca funcţionar public aduc avantaje 
nu doar în ceea ce privește concordanţa între normele juridice, ci și 
în ceea ce vizează protecţia mai largă a drepturilor cadrelor militare, 
corelarea mai bună a regimului juridic al exercitării îndatoririlor 
specifice, valorificarea performanţelor resurselor umane ale apărării la 
nivelul întregii societăţi și creșterea prestigiului profesiei militare.
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