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RAPORT PRELIMINAR 

asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare,  
cu modificările și completările ulterioare 

(Plx. 167/2022) 
 
 

1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. Plx. 167 din 3 mai 2022, Comisia 
pentru învățământ și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au fost sesizate, în fond, cu propunerea legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare. 

 
Pentru întocmirea raportului preliminar, Comisia a analizat avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele 

minorităților naționale, avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați, avizul favorabil al Consiliului 
Legislativ nr. 467/27.04.2022, avizul nefavorabil al Consiliului Economic și Social nr. 2171/12.04.2022. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, 

cu modificările și completările ulterioare, astfel încât, în Ministerul Afacerilor Interne, ofițerii în activitate să poată proveni și din rândul 
absolvenților programelor de studii universitare de master profesional organizate în scopul formării ofițerilor la instituțiile de formare 
profesională care pregătesc personal pentru nevoile instituției, destinate candidaților care dețin o licență în specializări universitare necesare 
structurilor instituției. 
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       2. În funcție de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 
73 din Constituția României, republicată. 
 

3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(8) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, Camera Deputaților este primă Cameră sesizată. 
 

4.  În conformitate cu prevederile art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisiile au dezbătut propunerea 
legislativă în ședințe separate. 
  

Comisia pentru învățământ a dezbătut propunerea legislativă în ședința din data de 24 mai 2022.   
La lucrările Comisiei au fost prezenți 18 deputați, din totalul de 26 membri ai Comisiei.  
În baza prevederilor art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea propunerii legislative au participat 

ca invitați domnul Ionel - Florian  Lixandru - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației; domnul chestor de poliție Valentin Minoiu - 
director general, Ministerul Afacerilor Interne.  

În urma dezbaterilor, Comisia pentru învățământ a propus, cu 14 voturi pentru adoptare și 4 abțineri, adoptarea propunerii 
legislative cu amendamentele admise din Anexa. 

 
 
 
 

PREȘEDINTE 
Natalia-Elena INTOTERO 

 
 

SECRETAR 
Rodica-Luminița BARCARI  

 
 
 

 Șef birou Ioana Florina Mînzu 
Consultant Laura Ștefania Ungureanu
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Anexa  
AMENDAMENTE ADMISE  

 
Nr. 
crt. 

Text  
Lege nr.80/1995 cu m și c ult 

Text  
propunere legislativă 

Text propus de Comisii 
(autor amendamente) 

Motivare 

1.  
--- 

Titlul Legii: Lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul 
cadrelor militare, cu modificările și 
completările ulterioare

Titlul Legii: Lege pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr. 80/1995 privind statutul 
cadrelor militare

Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă 

2.  
--- 

Articol unic. – Legea nr. 80/1995 privind 
statutul cadrelor militare, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
155 din 20 iulie 1995, cu modificările și 
completările ulterioare, se modifică și se 
completează după cum urmează: 

Articol unic. – Legea nr. 80/1995 
privind statutul cadrelor militare, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 155 din 20 
iulie 1995, cu modificările și 
completările ulterioare, se modifică 
și se completează după cum 
urmează:

Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă 

3. Art. 36 - (1) Ofițerii în activitate provin din: 
a) absolvenți cu diplomă de licență ai instituțiilor militare de învățământ pentru 
formarea ofițerilor, cu excepția celor prevăzuți la art. 37 lit. c); 
b) absolvenți ai anului IV din instituțiile militare de învățământ superior cu durata 
studiilor mai mare de 4 ani; 
c) absolvenți ai instituțiilor militare de învățământ din alte state, similare celor 
prevăzute la lit. a), trimiși la studii de către Ministerul Apărării Naționale; 
c1) absolvenți cu diplomă de licență ai instituțiilor civile de învățământ superior, 
școlarizați pentru nevoi ale Ministerului Apărării Naționale și în condițiile 
stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale; (Legea 101/2019) 
d) ofițeri în rezervă și ofițeri rezerviști voluntari care au promovat testele de 
aptitudini și îndeplinesc celelalte condiții stabilite prin ordin al miniștrilor sau al 
șefilor instituțiilor componente ale sistemului apărării naționale, ordinii publice și 
securității naționale, în vederea chemării sau rechemării în activitate; (Legea 
101/2019) 
e) maiștri militari, subofițeri, soldați și gradați profesioniști, în activitate, 
absolvenți cu diplomă de licență ai instituțiilor civile de învățământ superior, cu 
profil corespunzător specialităților militare, care au vârsta de cel mult 45 de ani, 
au promovat testele de aptitudini și îndeplinesc celelalte condiții stabilite prin 
ordin al miniștrilor sau șefilor instituțiilor componente ale sistemului apărării 
naționale, ordinii publice și securității naționale; (Legea 101/2019) 
f) maiștri militari și subofițeri care, în timp de război, îndeplinesc cel puțin 3 luni, 
cu rezultate foarte bune și bune, funcții prevăzute a fi încadrate cu ofițeri în 
unitățile militare aflate în zona acțiunilor militare; 
g) persoane care au vârsta de cel mult 45 de ani, sunt 
absolvente cu diplomă de licență ale unei instituții de 
învățământ superior, cu profil corespunzător 
specialităților militare, au promovat testele de aptitudini 

1. La articolul 36, după alineatul (3) se 
introduce un nou alineat, alin. (4), cu 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. La articolul 36, după alineatul 
3 se introduce un nou alineat, 
alin. 4, cu următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă 
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și îndeplinesc celelalte condiții stabilite prin ordin al 
miniștrilor sau șefilor instituțiilor componente ale 
sistemului apărării naționale, ordinii publice și securității 
naționale; (Legea 101/2019) 
h) maiștri militari, subofițeri, soldați și gradați profesioniști în activitate, absolvenți cu diplomă 
de licență ai instituțiilor militare de învățământ superior; 
(Legea 101/2019) 
i) urmași ai personalului Ministerului Apărării Naționale decedat în timpul și din cauza 
serviciului, ca urmare a unor acțiuni militare, accidente, catastrofe sau a unor acte de 
devotament excepțional ori a unor misiuni în cadrul forțelor internaționale destinate menținerii 
păcii ori constituite în scopuri umanitare, care au vârsta de cel mult 45 de ani, au absolvit cu 
diplomă de licență o instituție de învățământ superior, cu profil corespunzător specialităților 
militare, au promovat testele de aptitudini și îndeplinesc celelalte condiții stabilite prin ordin al 
ministrului apărării naționale; 
j) maiștri militari, subofițeri, soldați și gradați profesioniști, în activitate, răniți în timpul și din 
cauza acțiunilor militare desfășurate în afara teritoriului statului român, absolvenți cu diplomă 
de licență ai unei instituții de învățământ superior, cu profil corespunzător specialităților 
militare, au promovat testele de aptitudini și îndeplinesc celelalte condiții stabilite prin ordin al 
ministrului apărării naționale; 
k) maiștri militari, subofițeri, soldați și gradați profesioniști, în rezervă sau cu statut de rezervist 
voluntar, care au vârsta de cel mult 45 de ani, care au absolvit cu diplomă de licență o instituție 
de învățământ superior, cu profil corespunzător specialităților militare, au promovat testele de 
aptitudini și îndeplinesc celelalte condiții stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale. 
(Legea 101/2019) 
(2) În Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Serviciul Român 
de Informații, pentru persoanele prevăzute la alin. 1 lit. e), g) și k) nu se aplică limita de vârstă 
de cel mult 45 de ani. (Legea 259/2019) 
(3) În Ministerul Apărării Naționale, persoanele prevăzute la alin. 1 lit. d) și j) pot fi chemate 
sau rechemate în activitate dacă au vârsta de cel mult 45 de ani. (Legea 101/2019)  
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„(4) În Ministerul Afacerilor Interne, ofițerii 
în activitate provin și din absolvenți ai 
programelor de studii universitare de master 
profesional organizate în scopul formării 
ofițerilor la instituțiile de formare 
profesională care pregătesc personal pentru 
nevoile instituției, destinate candidaților care 
dețin o licență în specializări universitare 
necesare structurilor instituției.”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Text nemodificat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Art. 52 - (1) Persoanelor prevăzute la art. 36 alin. 1 lit. e), g) și h), art. 36 alin. 2 art. 
37 lit. e), art. 39 lit. c), art. 40 alin. 1 lit. g) și la art. 41 lit. e), g) și h) li se acordă grade militare 
în funcție de pregătirea lor, vechimea în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportată la 
stagiile minime în grad, precum și de vârsta acestora. 
(2) În Ministerul Afacerilor Interne, 
persoanelor prevăzute la art. 36 alin. 1 lit. g) li 
se acordă gradul de sublocotenent. 
 
(3)  Prin excepție de la prevederile alin. 2, 
gradele se pot acorda în funcție de vechimea 
în specialitate corespunzătoare studiilor 
absolvite, raportat la atribuțiile din fișa

2. La articolul 52, alineatele (2) și (3) se 
modifică și vor avea următorul cuprins: 
 
„(2) În Ministerul Afacerilor Interne, persoanelor 
prevăzute la art. 36 alin. (1) lit. g) și alin. (4) li 
se acordă gradul de sublocotenent. 
 
(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), 
persoanelor prevăzute la art. 36 alin. 1 lit. g) li 
se pot acorda gradele în funcție de vechimea în 

2. La articolul 52, alineatele 2 și 3 
se modifică și vor avea următorul 
cuprins: 
„2 În Ministerul Afacerilor Interne, 
persoanelor prevăzute la art. 36 
alin. 1 lit. g) și alin. 4 li se acordă 
gradul de sublocotenent. 
3 Prin excepție de la prevederile 
alin. 2, persoanelor prevăzute la 
art. 36 alin. 1 lit. g) li se pot 

Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă 
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postului. (Legea 101/2019) 
 
 
(4) În Ministerul Afacerilor Interne, persoanelor prevăzute la art. 36 alin. 1 lit. e) și h) li se 
acordă gradul în funcție de vechimea în structurile Ministerului Afacerilor Interne, astfel: 
a) sub 5 ani - sublocotenent; 
b) între 5 și 10 ani - locotenent; 
c) peste 10 ani - căpitan. 
(5) Prevederile alin. 3 se aplică și în cazul persoanelor prevăzute la alin. 4, dacă prin aplicarea 
acestora li s-ar acorda un grad mai mare decât în condițiile alin. 4. (Legea 101/2019)

specialitate corespunzătoare studiilor absolvite, 
raportat la atribuțiile din fișa postului.”  

acorda gradele în funcție de 
vechimea în specialitate 
corespunzătoare studiilor absolvite, 
raportat la atribuțiile din fișa 
postului.” 

 
 


