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Articolul 35^5 
Comandantul/Şeful unităţii militare unde îşi desfăşoară activitatea cadrul militar care a 
săvârşit fapta dispune efectuarea cercetării disciplinare prealabile de către un ofiţer sau o 
comisie, în funcţie de complexitatea faptelor.  

Cadrele militare desemnate conform alin. 1 nu se pot afla în una dintre următoarele situaţii: 
a) este persoana care a sesizat comiterea faptei sau parte vătămată prin comiterea faptei; 
b) este soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv al/a cadrului militar ale cărui 
fapte sunt cercetate, ale persoanei care a sesizat comiterea faptei sau ale părţii vătămate prin 
comiterea faptei; 

c) este subordonat nemijlocit sau direct faţă de oricare dintre persoanele prevăzute la lit. a) şi 
b); 

d) are grad inferior cadrului militar ale cărui fapte sunt cercetate; 

e) se găseşte în alte situaţii de conflict de interese prevăzute de lege. 
În situaţia în care, la nivelul unităţii militare în care îşi desfăşoară activitatea cadrul militar 
ale cărui fapte sunt cercetate, nu sunt identificate cadre militare care să corespundă 
criteriilor prevăzute la alin. 2, comandantul/şeful unităţii militare solicită sprijin eşalonului 
ierarhic superior. 
La data de 16-05-2019 Sectiunea a 4-a din Capitolul 2 a fost completată de Punctul 28, 

Articolul I din LEGEA nr. 101 din 8 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 
13 mai 2019 

Articolul 35^6 
Cadrului militar ale cărui fapte sunt cercetate i se aduce la cunoştinţă, de îndată, în scris, 
despre efectuarea cercetării disciplinare prealabile, despre obiectul acesteia, precum şi 
despre drepturile şi obligaţiile pe care le are. 
La data de 16-05-2019 Sectiunea a 4-a din Capitolul 2 a fost completată de Punctul 28, 

Articolul I din LEGEA nr. 101 din 8 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 
13 mai 2019 

Articolul 35^7 
Ofiţerul sau comisia prevăzut/prevăzută la art. 35^5 alin. 1 întocmeşte un raport, pe care îl 
prezintă comandantului/şefului ierarhic care a dispus efectuarea cercetării, în termen de cel 
mult 20 de zile lucrătoare de la data desemnării. 
Raportul prevăzut la alin. 1 conţine concluziile cercetării şi propuneri privind 

aplicarea/neaplicarea unei sancţiuni disciplinare cadrului militar a cărui fapte au fost 
cercetate sau trimiterea acestuia în faţa consiliului de onoare, după caz. 
Comandantul/Şeful ierarhic analizează raportul cercetării prealabile şi poate adopta una 
dintre următoarele decizii: 

a) clasarea dosarului de cercetare prealabilă, în cazul inexistenţei faptei, prescrierii faptei, 
constatării nevinovăţiei cadrului militar sau în cazul încetării raportului de serviciu al acestuia; 
b) aplicarea uneia dintre sancţiunile prevăzute de art. 35 alin. 1 lit. a)-d); 

c) trimiterea în faţa consiliului de onoare, pe baza propunerilor cuprinse în raportul de 
cercetare, când gravitatea faptelor săvârşite impune aplicarea unei sancţiuni mai aspre. 

În termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii raportului, comandantul/şeful ierarhic aduce 
la cunoştinţa cadrului militar în cauză decizia prevăzută la alin. 3, în formă scrisă. 
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La data de 16-05-2019 Sectiunea a 4-a din Capitolul 2 a fost completată de Punctul 28, 
Articolul I din LEGEA nr. 101 din 8 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 
13 mai 2019 
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