GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
privind stabilirea uniformei şi a însemnelor distinctive pentru personalul militar din
Ministerul Afacerilor Interne, a formei şi conţinutului insignei şi a documentului de
legitimare pentru personalul militar din Jandarmeria Română
Având în vedere prevederile art. 1 şi 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1994 privind
drepturile de echipament şi materiale de resortul echipamentului în timp de pace ale
personalului din sectorul apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 143/1994, cu modificările ulterioare, ale art. 9 lit. b) şi art. 109 alin.
(1) şi (2) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art. 23 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de
urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art. 59 din Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea
Jandarmeriei Române, precum şi ale art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu
modificări prin Legea nr.15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă
prezenta
HOTĂRÂRE:
Art. 1. – (1) Se aprobă modelul uniformelor pentru personalul militar din Ministerul
Afacerilor Interne.
(2) Uniforma şi echipamentul special se acordă gratuit conform prevederilor legale, în
condiţiile prezentei hotărâri.
Art. 2. - (1) Însemnele pentru gradele militare şi culorile pentru articolele din
compunerea uniformelor pentru personalul militar din Ministerul Afacerilor Interne sunt
prevăzute în anexa nr. 1.
(2) Articolele de echipament din compunerea uniformelor şi accesoriile pentru acestea se
asigură pe baza normelor privind drepturile de echipament pentru personalul militar,
prevăzute în anexa nr. 2.
Art. 3. - (1) Valoarea financiară a normelor de echipare la care au dreptul cadrele militare,
se stabileşte anual, în funcţie de preţurile la care se achiziţionează articolele cuprinse în norme,
şi se aprobă de către ministrul afacerilor interne.
(2) Cadrele militare, care prin natura activităţii, sunt obligate să poarte în majoritatea
timpului ţinută civilă, pot primi drepturile de echipament sub formă bănească, integral sau
numai o parte din acestea şi diferenţa în articole de echipament pentru completarea uniformei.
(3) Restanţele de echipament se pot acorda şi sub formă bănească dacă nu a fost posibilă
acordarea în natură la termenul legal. Valoarea restanţelor se calculează în funcţie de preţurile
la care se achiziţionează articolele pentru anul în care se acordă.
(4) La trecerea în rezervă sau în retragere, cadrele militare precum şi urmaşii personalului
decedat în timpul serviciului, primesc valoarea echipamentului neacordat în ultimii 3 ani,
precum şi valoarea cotei-părţi anuale din drepturile ce li se cuvin aferente timpului trecut de la
începutul anului până inclusiv în luna când sunt trecuţi în rezervă, retragere sau a intervenit
decesul. Dacă valoarea articolelor de echipament primite până la data trecerii în rezervă,
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retragere sau când a intervenit decesul este mai mare decât cota valorică stabilită, diferenţa nu
se restituie.
(5) La solicitarea urmaşilor decedatului, unitatea din care acesta a făcut parte, poate
asigura gratuit o uniformă pentru înhumare.
Art. 4. - Structura normelor de echipare se poate modifica prin ordin al ministrului
afacerilor interne. Valoarea articolelor introduse în normă nu va depăşi valoarea articolelor
scoase din normă.
Art. 5. – (1) Structurile de asigurare logistică pot constitui un stoc de siguranţă la
principalele articole prevăzute în normele de echipare, care nu va depăşi 10% din valoarea
integrală a necesarului la articolele prevăzute în norme, pentru un an calendaristic.
(2) Echipamentul prevăzut de norme pentru sezonul cald poate fi achiziţionat cu un an
înainte, în proporţie de până la 50% din necesar.
Art. 6. - Regulamentul pentru compunerea şi portul uniformelor, precum şi regulile de
aplicare a normelor de echipare se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne.
Art. 7. - Normele de echipare şi de asigurare cu materiale de resortul echipamentului,
specifice altor structuri din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională,
pot fi aplicate şi pentru efectivele prevăzute în prezenta hotărâre, dacă au intervenit situaţii
similare care nu sunt prevăzute în normele proprii.
Art. 8. - Articolele din compunerea uniformei efectivelor de militari şi echipamentul
specific se achiziţionează conform legislaţiei privind achiziţiile publice.
Art. 9. - Insigna şi documentele de legitimare pentru personalul militar din Jandarmeria
Română sunt prevăzute în anexa nr. 3.
Art. 10. - Sigla Jandarmeriei Române este prevăzută şi descrisă în anexa nr. 4.
Art. 11. - Sumele necesare pentru aplicarea prezentului act normativ se vor asigura din
venituri proprii pentru efectivele care execută pază cu plată, iar pentru celelalte efective, din
fondurile alocate prin bugetul anual al Ministerului Afacerilor Interne.
Art. 12. - Anexele 1 – 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 13. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:
a) Hotărârea Guvernului nr.1850/2005 privind stabilirea uniformei personalului militar din
Jandarmeria Română, a însemnelor distinctive, a formei şi conţinutului insignei şi ale
documentelor de legitimare a acestuia, precum şi a siglei Jandarmeriei Române, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 30 ianuarie 2006, cu modificările
ulterioare;
b) Hotărârea Guvernului nr. 1301/2006 privind stabilirea uniformei şi a însemnelor
distinctive pentru personalul militar din Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
şi din unităţile şi instituţiile subordonate acestuia, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 813 din 3 octombrie 2006, cu modificările şi completările
ulterioare;
c) Hotărârea Guvernului nr. 78/2008 privind stabilirea uniformei şi a însemnelor
distinctive pentru personalul militar din Inspectoratul de Aviaţie al Ministerului
Internelor şi Reformei Administrative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 64 din 28 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.
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