
 
 

 
 
 

 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

   
 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 
privind statutul cadrelor militare 
 

 
 Camera Deputaţilor  adoptă prezentul proiect de lege. 
 

 
 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 şi completările 
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 
 
 1. După articolul 63 se introduce un nou articol, articolul 
631, cu următorul cuprins: 
 „Art. 631. – Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii în 
activitate din Ministerul Apărării care se disting prin modul de 
îndeplinire a atribuţiilor, pregătire profesională şi comportare 
demnă pot fi înaintaţi în gradul următor şi înaintea expirării 
stagiului minim în grad, prin excepţie de la prevederile art. 5            
alin. 2 în ceea ce priveşte stagiul minim în grad, dacă până la data 
când se fac astfel de înaintări au împlinit cel puţin jumătate din 
stagiul respectiv, cu respectarea strictă a următoarelor condiţii: 
 a) au fost apreciaţi cel puţin cu calificativul „foarte bun” în 
perioada din stagiul minim în grad; 
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 b) au studiile necesare înaintării în gradul respectiv. 
 Nu fac obiectul înaintării în grad, în condiţiile alin. 1: 
 a) sublocotenenţii şi aspiranţii; 
 b) ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii care au fost 
condamnaţi penal sau care, de la ultima lor înaintare în grad, au 
fost sancţionaţi ca urmare a hotărârii consiliilor de onoare sau a 
consiliilor de judecată.” 
 
 2. După articolul 86 se introduce un nou articol, articolul 
861, cu următorul cuprins: 
 „Art. 861. – În raport de nevoile de încadrare, cadrele 
militare din Ministerul Apărării care dovedesc înaltă competenţă 
profesională pot fi menţinute în activitate, peste limita de vârstă 
dacă starea de sănătate le permite rezolvarea în foarte bune 
condiţii a atribuţiilor ce le revin, astfel: 
 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;  
 b) generalii de brigadă – cu o stea, generalii de flotilă 
aeriană – cu o stea, contraamiral de flotilă – cu o stea, general 
maior cu două stele şi contraamiral cu două stele, până la vârsta 
de 62 de ani; 
 c) generalii locotenenţi – cu trei stele, viceamiral – cu trei 
stele, generali – cu patru stele şi amirali – cu patru stele, până la 
vârsta de 64 de ani; 
 d) cadrele militare din serviciul medical şi sanitar-veterinar, 
până la vârsta de 60 de ani; 
 e) cadrele militare doctor în medicină, academicienii, 
profesorii, conferenţiarii universitari şi cercetătorii ştiinţifici 
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gradul I şi II ce desfăşoară activitate medicală, până la vârsta de 
65 de ani. 
 Menţinerea în activitate se aprobă anual de ministrul 
apărării.” 
 
 3. Alineatul 1 al articolului 89 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 „ Hotărârea privind menţinerea în activitate a cadrelor 
militare pentru care s-a început urmărirea penală sau care sunt 
trimise în judecata instanţelor se ia după soluţionarea cauzei de 
către parchetul ori de către instanţa de judecată, competente.” 
 
 4. Articolul 921 se abrogă.  
 
 5. Articolul 93 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „Art. 93. – Limitele de vârstă în grad, în ani, până la care 
maiştrii militari şi subofiţerii pot fi menţinuţi în activitate, precum 
şi în cele 3 clase de evidenţă, în rezervă, sunt: 
 a) pentru maistru militar clasa a V-a şi sergent din 
Ministerul Apărării: 
 - în activitate      - 40 
 - în rezervă clasele I, a II-a şi a III-a  - 35, 45, 50 
 b) pentru maistru militar clasa a IV-a şi sergent-major: 
 - în activitate      - 40 
 - în rezervă clasele I, a II-a şi a III-a  - 45, 50, 60 
 c) pentru maistru militar clasa a III-a şi plutonier: 
 - în activitate      - 45 
 - în rezervă clasele I, a II-a şi a III-a  - 45, 50, 60 
 d) pentru maistru militar clasa a II-a şi plutonier major: 
 - în activitate      - 50 
 - în rezervă clasele I, a II-a şi a III-a  - 50, 55, 60 
 e) pentru maistru militar clasa  I şi plutonier adjutant: 
 - în activitate      - 55 
 - în rezervă clasele I, a II-a şi a III-a  - 50, 55, 60 
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 f) pentru maistru militar principal şi plutonier adjutant 
principal: 
 - în activitate      - 55 
 - în rezervă clasele I, a II-a şi a III-a  - 55,  -, 60.” 
 
 6. Articolul 931 se abrogă. 
 
 7. Alineatul 3 al articolului 109 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 „Dispoziţiile art. 2 alin 21, pct. A, lit. a), art. 5 alin. 2, art. 40 
alin. 1 lit. e) şi f), art. 411, art. 50 alin. 5, art. 51 alin. 2, art. 54 
alin. 2, art. 631, art. 75 alin. 2, art. 751, art. 85 alin. 1 lit. e1),              
art. 861, art. 93 lit. a) şi ale art. 1081 se aplică în exclusivitate 
cadrelor militare din Ministerul Apărării.” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor 
în şedinţa din 21 martie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76               
alin. (1) din Constituţia României, republicată. 
 
 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
Eugen Nicolicea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


