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RAPORT 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare 

 
 

1. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională a fost sesizată spre dezbatere şi avizare în fond cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.80/1995 privind statutul 
cadrelor militare, trimisă cu adresa nr. Pl.x. 970 din 5 februarie 2007 şi înregistrată cu nr.32/85 din 06.02.2007. 
 Consiliul Legislativ, cu nr. 7/04.01.2007, a avizat favorabil propunerea legislativă. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială, cu avizul nr. 27/018 din 14 februarie 2007, a avizat favorabil această propunere legislativă.  
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, cu nr. P.l. x 970/2006 din 12.02.2007, a avizat negativ iniţiativa legislativă. 
Guvernul, prin punctul său de vedere trimis cu adresa nr. 71/DPSG/9.01.2007, nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare exceptarea de la prevederile art. 5 alin. (2) din Statutul cadrelor militare a ofiţerilor, maiştrilor 

militari şi subofiţerilor din Ministerul Apărării, astfel încât aceştia, în anumite condiţii, să poată fi înaintaţi în grad înaintea împlinirii stagiului minim. 
Totodată, se propune modificarea limitelor vârstei în grad pentru unele categorii de cadre militare din Ministerul Apărării, precum şi menţinerea în 
activitate a generalilor şi ofiţerilor peste limita de vârstă, cu aprobarea anuală a ministrului apărării. 

2. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 118 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 
3. La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul lt.col. Mihai 

Dănilă, consilier juridic în cadrul Direcţiei Legislaţie şi Asistenţă Juridică din Ministerul Apărării.  
4. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi din totalul de 24 de membri ai Comisiei.  
    Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitatea voturilor deputaţilor prezenţi. 
5. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (8) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 
 În urma dezbaterii, în şedinţele din 13 februarie, 6 şi 13 martie 2007, Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea cu modificări a 
acestei propuneri legislative.  
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Preşedinte,  

 
 

Mihai Stănişoară  
 
cons. Anca-Daria Cotoc  

Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
Legea nr. 80/1995 privind statutul 

cadrelor militare  
Text propunere legislativă  Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivare 
amendamente 

propuse 
0 1 2 3 4 

1.  
 
 
 

_________ 

2. După articolul 86 se introduce un 
nou articol, art. 861, cu următorul 
cuprins: 
 
„ Art. 861 . –  
a) ofiţerii cu grade de căpitan, maior 
sau locotenent-comandor, locotenent-
colonel sau căpitan-comandor şi 
colonel sau comandor, încadraţi în 
funcţii de consilieri juridici, ingineri, 
arhitecţi, psihologi, sociologi, istorici, 
ziarişti, jurnalişti, cadre didactice din 
învăţământul militar, precum şi cei 
care îndeplinesc funcţii de specialitate 
în structuri financiar-contabile, resurse 
umane, secretariat sau de informaţii 
militare ori care au titlu de doctor şi 
sunt încadraţi în specialitatea diplomei 
– 5 ani peste limita de vârstă în aceste 
grade;”   

2. După articolul 86 se introduce un 
nou articol, art. 861, cu următorul 
cuprins: 
 
„ Art. 861 . –  
a) ofiţerii cu grade de căpitan, maior 
sau locotenent-comandor, locotenent-
colonel sau căpitan-comandor şi 
colonel sau comandor, încadraţi în 
funcţii de consilieri juridici, ingineri, 
arhitecţi, psihologi, sociologi, 
istorici, ziarişti, jurnalişti, cadre 
didactice din învăţământul militar, 
precum şi cei care îndeplinesc funcţii 
de specialitate în centre militare, 
structuri financiar-contabile, resurse 
umane, secretariat sau de informaţii 
militare ori care au titlu de doctor şi 
sunt încadraţi în specialitatea 
diplomei – 5 ani peste limita de 
vârstă în aceste grade;”   
 
 (Autor: dl.dep. Niculae Mircovici) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întrucât la 
centrele militare 
există câte o 
singură funcţie 
de colonel – cea 
a 
comandantului, 
ofiţerii mai 
tineri sunt 
nevoiţi să treacă 
în rezervă la 
îndeplinirea 
stagiului în 
grad.  
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 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.80/1995 privind statutul 
cadrelor militare, trimisă cu adresa nr. Pl.x. 970 din 5 februarie 2007 şi înregistrată cu nr.32/85 din 06.02.2007. 

 
  În raport de obiectul şi conţinutul acesteia, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. 
 
 

Preşedinte,  
 
 

Mihai Stănişoară  


