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RAPORT  
 
asupra propunerii legislative pentru modificarea și 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 pe fond, în procedură obişnuită, cu 

propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind 

statutul cadrelor militare, trimisă cu adresa nr. PLx 130 din 14 mai 2012 şi 

înregistrată cu nr. 32/148 din 14.05.2012.  

 Consiliul Legislativ, cu adresa nr. 1345 din 19 decembrie 2011, a avizat 

favorabil iniţiativa legislativă, cu observaţii şi propuneri. 

Guvernul, cu adresa nr. 523 din 22 martie 2012, nu susţine adoptarea 

acestei propuneri legislative. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, cu unanimitate de voturi, 

în şedinţa din 21 mai 2012, a avizat negativ propunerea legislativă.  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi 

completările ulterioare, în vederea încadrării în categoria cadrelor militare a 

soldaţilor şi gradaţilor voluntari.  

2.  Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 

fiind incidente prevederile art. 118 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, 

republicată, iar în aplicarea art. 75 alin. (1) din Legea fundamentală prima 

Cameră sesizată este Camera Deputaţilor.  



3. La şedinţa Comisiei din data de 13 iunie au fost prezenţi 20 de deputaţi 

din totalul de 23 membri ai acesteia. 

4. La dezbateri a participat, în calitate de invitat, ministrul apărării naţionale, 

domnul Corneliu Dobriţoiu.   

5. În urma dezbaterilor, în şedinţa din 13 iunie 2012, membrii Comisiei, cu 

unanimitate de voturi, au hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor 

respingerea propunerii legislative din următoarele considerente: 

-   întrucât propunerea legislativă are implicaţii asupra bugetului de stat, 

este necesar ca, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea responsabilităţii 

fiscal-bugetare nr. 69/2010, cu modificările ulterioare, să se elaboreze fişa 

financiară potrivit prevederilor art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele 

publice, cu modificările şi completările ulterioare, însoţită de declaraţia conform 

căreia majorarea cheltuielilor este compatibilă cu obiectivele şi priorităţile 

specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală şi cu plafoanele 

de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară. 

 
 
 

Preşedinte,  
 
 

Costică Canacheu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit: Consilier parlamentar Valentin Busuioc 
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