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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

  
Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională 
Nr. 4c-15/501 

                         Bucureşti, 02.07.2019 
                                   PLx. 277/2019 

 
  

Către 

BIROUL PERMANENT 

AL CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 
 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, 
trimisă cu adresa nr. PLx. 277 din 2 iulie 2019 şi înregistrată cu nr. 4c-15/501 din 
aceeași dată.  
 
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 
 

Preşedinte, 

 

Dorel-Gheorghe CĂPRAR 



2 
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR                                                                                  
Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională 
Nr. 4c-15/501 

                         Bucureşti, 02.07.2019  
                                   PL. x. 277/2019 

 
 

RAPORT  

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

 

 1. În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată spre 
dezbatere pe fond, în procedură de urgenţă, cu propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, trimisă cu adresa             
nr. PL. x. 277 din 2 iulie 2019 şi înregistrată cu nr. 4c-15/501 din aceeași dată.  

 Proiectul are ca obiect de reglementare ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.80/1995, în scopul clarificării unor situaţii juridice punctuale care se 
impun a fi corelate odată cu apariţia unor acte normative noi în domeniul salarizării şi pensiilor 
militare de stat. De asemenea, se urmăreşte stabilirea nivelului structurilor la care se constituie 
consiliile de onoare, modul de constituire, procedurile de lucru ale acestora, precum şi alte 
aspecte procedurale pentru aplicarea prevederilor secţiunii referitoare la procedura disciplinară 
şi reglementarea modului de provenienţă a subofiţerilor în activitate din celelalte instituţii care 
aparţin Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională, altele decât 
Ministerul Apărării Naţionale.  

 2. Consiliul Legislativ, conform avizului cu nr. nr.555/01.07.2019, a avizat favorabil 
inițiativa legislativă. 

3 Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. 
4. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale     

art. 92 alin. (8) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
Prima Cameră sesizată.  

5.  La lucrările Comisiei din data de 2 iulie 2019 din totalul de 21 de membri au fost 
prezenţi conform listei de prezenţă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi pentru, să 
propună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea inițiative legislative cu amendamentele 
cuprinse în Anexa.  
  
 

Preşedinte, 
 

Dorel-Gheorghe CĂPRAR 



1 
 

Anexă la PLx 277/2019 
AMENDAMENTE  ADMISE 

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

 
Nr. 
crt. 

Legea în vigoare Forma initiatorului  Amendamente propuse Motivare 

1.   LEGE 
pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.80/1995 
privind statutul cadrelor militare

Nemodificat  

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 şi 
completările ulterioare, se modifică 
şi se completează după cum 
urmează: 

Nemodificat  

3.  Art. 142 
(1)În timp de pace, cadrele 
militare în activitate confirmate 
în serviciul medical pot 
beneficia, pe lângă drepturile 
prevăzute la art. 141, de concedii 
fără plată, pe o durată de cel 
mult 4 ani, pentru formare 
profesională. 
(2)La încetarea concediului fără 
plată acordat potrivit alin. 1, 
instituţia are obligaţia de a 
reîncadra cadrul militar, din 
oficiu, pe funcţia de pe care a 

1. La articolul 142, după alineatul 
(2) se introduce un nou alineat, 
alin. (3), cu următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Legea în vigoare Forma initiatorului  Amendamente propuse Motivare 

fost suspendat, prin rezervarea 
acesteia, cu excepţia situaţiei în 
care unitatea este supusă 
procesului de reorganizare sau 
restructurare, iar postul se 
desfiinţează. 
 

 
 
 
 
"(3) Dispoziţiile art. 141 alin. (3) şi 
(5), (6) şi (81) se aplică în mod 
corespunzător în situaţia acordării 
concediilor fără plată pentru 
formarea profesională, prevăzută la 
alin. (1)." 
 

4.  Art. 201 
 
(1)Cadrele militare în activitate 
numite în prima funcţie, mutate 
în interesul serviciului, detaşate 
şi/sau împuternicite într-o altă 
garnizoană decât cea în care îşi 
au domiciliul şi care nu deţin 
locuinţă proprietate personală în 
acea garnizoană, nici ei şi nici 
soţiile sau soţii acestora, în 
situaţia în care nu li se poate 
asigura spaţiu de locuit 
corespunzător, au dreptul la o 
compensaţie lunară pentru chirie 
de până la 50% din solda lunară. 
 

 2.La articolul  201,  alineatul (1) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
„Cadrele militare în activitate numite 
în prima funcție, mutate în interesul 
serviciului, schimbate din funcție, 
detașate și/sau împuternicite într-o 
altă garnizoană decât cea în care își 
au domiciliul și care nu dețin locuință 
proprietate personală în acea 
garnizoană, nici ei și nici soțiile sau 
soții acestora, în situația în care nu li 
se poate asigura spațiu de locuit 
corespunzător, au dreptul la o 
compensație de chirie în cuantum de 
până la 50% din solda lunară.” 
 
Autor: Dep PSD Dorel Gheorghe 
Căprar 

Completarea articolulului 
142, cu un nou alineat  3, 
are în vedere corelarea 
prevederilor prezentului 
articol cu cele ale art.141 
în ceea ce privește 
acordarea concediului fără 
plată și drepturile cadrului 
militar în această situație. 
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Nr. 
crt. 

Legea în vigoare Forma initiatorului  Amendamente propuse Motivare 

5.  Art. 201 
………………… 
(3)Cuantumul concret al 
compensaţiei şi condiţiile de 
acordare a acesteia se stabilesc 
prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea ministrului apărării 
naţionale. 

2. La articolul 201, alineatul (3) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
"Cuantumul concret al compensaţiei 
prevăzută la alin. (1), (2) şi (21), 
precum şi condiţiile de acordare a 
acesteia se stabilesc prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
ministrului apărării naţionale." 
 

3.Nemodificat 
 

 

6.  Alin. nou - 4. La articolul 201, după alineatul 
24, se introduce un nou alineat, 
alineatul 25, cu următorul cuprins: 
 
„Prin rata lunară prevăzută la alin. 21 

se înțelege suma tuturor costurilor 
lunare generate de contractul de 
credit ipotecar/imobiliar destinat 
achiziționării unei locuințe sau de 
contractul de vânzare-cumpărare cu 
plata în rate a unei locuințe conform 
scadențarului de plată, mai puțin cele 
legate de rambursările anticipate, 
eventualele dobânzi penalizatoare şi 
alte costuri care nu se regăsesc în 
scadențarul de plată a ratelor lunare.”  
 
Autor: Deputați din Grupul PSD 

 
 
 
 
 
 
Pentru clarificarea tuturor 
situațiilor juridice 

7.  Art. 351 
(1)Sancţiunile disciplinare 

3. La articolul 351, alineatul (1), 
litera d) se abrogă.

 Se elimină 
 

Tehnică legislativă cf aviz 
CL Lit d) din alin. 1 al art 
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Nr. 
crt. 

Legea în vigoare Forma initiatorului  Amendamente propuse Motivare 

prevăzute la art. 35 alin. 1 lit. a)-
d) se aplică de către: 
a)comandanţii/şefii unităţilor 
militare în care sunt încadrate 
cadrele militare care au săvârşit 
abaterile disciplinare; 
b)comandanţii/şefii unităţilor 
militare în care sunt detaşate 
cadrele militare care au săvârşit 
abaterile disciplinare; 
c)comandanţii/şefii ierarhici ai 
celor prevăzuţi la lit. a) şi b). 
 
 

Autor:Dep PSD Dorel Gheorghe 
Căprar 
 

351 nu există în legea de 
bază .  

8.  Art. 358 
………… 
  
(4)Nivelul structurilor la care se 
constituie consiliile de onoare, 
modul de constituire şi 
procedurile de lucru ale acestora 
se stabilesc prin ordin al 
conducătorului instituţiei 
militare. 
 

4. La articolul 358, alineatul (4) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
"Nivelul structurilor la care se 
constituie consiliile de onoare, 
modul de constituire, procedurile de 
lucru ale acestora, precum şi alte 
aspecte procedurale pentru aplicarea 
prevederilor prezentei secţiuni 
referitoare la procedura disciplinară 
se stabilesc prin ordin al 
conducătorului instituţiei militare." 
 

5. La articolul 358, alineatul (4) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
" Nivelul structurilor la care se 
constituie consiliile de onoare, modul 
de constituire, procedurile de lucru 
ale acestora, precum şi alte aspecte 
procedurale pentru aplicarea 
prevederilor prezentei secţiuni 
referitoare la procedura disciplinară 
se stabilesc prin ordin al ministrului 
apărării naţionale, ministrului 
afacerilor interne, directorului 
Serviciului Român de Informaţii, 
directorului Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale, 

Pentru clarificarea și 
interpretarea judicioasă a 
aspectelor procedurale.  În 
forma actuală nu sunt 
reglementate abaterile 
disciplinare, efectele 
sancțiunilor, modalitatea 
în care poate fi radiată o 
sancțiune și nici dacă o 
sancțiune contestată mai 
produce efecte până la 
soluționarea contestației 
sau dacă în acest interval 
de timp este suspendată 
executarea acesteia. De 
asemenea, se are în vedere 
eliminarea oricăror 
neclarități care ar putea 
apărea în practică prin 



5 
 

 
Nr. 
crt. 

Legea în vigoare Forma initiatorului  Amendamente propuse Motivare 

directorului Serviciului de 
Informaţii Externe respectiv al 
directorului Serviciului de 
Protecţie şi Pază, după caz. 
 
Autor: Dep PSD Dorel Gheorghe 
Căprar 
 
 

utilizarea expresiei 
”conducătorului instituției 
militare” 
 

9.  Art. 3511.  - 
(2) Comandantul/Şeful ierarhic 
prevăzut la alin. 1 se pronunţă 
prin decizie motivată, în termen 
de 30 de zile lucrătoare de la 
data înregistrării contestaţiei, pe 
baza unei cercetări efectuate în 
condiţiile prevăzute la art. 355-
357, astfel: 
……………………………….d) 
anulează decizia contestată şi 
aplică o sancţiune mai aspră, 
dintre cele prevăzute la art. 35 
alin. 1 lit. b)-d), când constată că 
sancţiunea aplicată este prea 
uşoară în raport cu gravitatea 
faptelor; 
 

- 6. La articolul 3511 alineatul (2), 
litera d) se abrogă. 
 
Autor:Dep PSD Dorel Gheorghe 
Căprar 
 

 

10.  Art. 36 
………………………… 
(2) În Ministerul Afacerilor 

5. La articolul 36, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

7. Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Legea în vigoare Forma initiatorului  Amendamente propuse Motivare 

Interne, pentru persoanele 
prevăzute la alin. 1 lit. e) şi g) 
nu se aplică limita de vârstă de 
cel mult 45 de ani. 
 

 
"(2) În Ministerul Afacerilor Interne 
şi Serviciul Român de Informaţii, 
pentru persoanele prevăzute la alin. 
1 lit. e), g) şi k) nu se aplică limita 
de vârstă de cel mult 45 de ani." 

11.  Art. 40 
 
(1)Subofiţerii în activitate 
provin din: 
e) soldaţi şi gradaţi profesionişti 
în activitate care au absolvit 
cursul de formare a 
subofiţerilor, în condiţiile 
stabilite prin ordin al ministrului 
apărării naţionale; 
 

6. La articolul 40 alineatul (1), 
litera e) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
,,e) soldaţi şi gradaţi profesionişti în 
activitate, în rezervă sau cu statut de 
rezervist voluntar, absolvenţi ai 
studiilor postliceale corespunzătoare 
specialităţilor militare, care au 
absolvit cursul de formare a 
subofiţerilor, în condiţiile stabilite 
prin ordin al ministrului apărării 
naţionale." 
 

8. Nemodificat  

12.  Art. 412 

 
Persoanele care urmează să 
devină cadre militare în 
Serviciul de Telecomunicaţii 
Speciale în condiţiile art. 36 
alin. 1 lit. a)-c1) şi h), ale art. 38 
lit. a) şi d) şi ale art. 40 alin. 1 
lit. a), la admiterea într-o 
instituţie militară de învăţământ 

7. Articolul 412 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
"Persoanele care urmează să devină 
cadre militare în Serviciul de 
Telecomunicaţii Speciale în 
condiţiile art. 36 alin. 1 lit. a)-c1) şi 
h), ale art. 38 lit. a) şi d) şi ale art. 
40 alin. 1 lit. a), la admiterea într-o 
instituţie de învăţământ, încheie cu 
Serviciul de Telecomunicaţii 

9. Articolul 412 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
"Persoanele care urmează să devină 
cadre militare în Serviciul de 
Telecomunicaţii Speciale în condiţiile 
art. 36 alin. 1 lit. a)-c1) şi h), ale art. 
38 alin. 1 lit. a) şi d) şi ale art. 40 
alin. 1 lit. a), la admiterea într-o 
instituţie de învăţământ, încheie cu 
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale 

Eroare materială 
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Nr. 
crt. 

Legea în vigoare Forma initiatorului  Amendamente propuse Motivare 

pentru formarea ofiţerilor, 
maiştrilor militari sau 
subofiţerilor în activitate, 
încheie cu Serviciul de 
Telecomunicaţii Speciale 
contracte cu durata de 10 ani, în 
cazul ofiţerilor, şi respectiv 8 
ani în cazul maiştrilor militari şi 
subofiţerilor, de la prima numire 
în funcţie. 
 

Speciale contracte cu durata de 10 
ani, în cazul ofiţerilor, şi respectiv 8 
ani în cazul maiştrilor militari şi 
subofiţerilor, de la prima numire în 
funcţie." 
 

contracte cu durata de 10 ani, în cazul 
ofiţerilor, şi respectiv 8 ani în cazul 
maiştrilor militari şi subofiţerilor, de 
la prima numire în funcţie." 
 

13.  Art. 46 
……………… 
 
 (2)Acordarea gradelor celor 
prevăzuţi la art. 36 alin. 1 lit. c)-
g) şi i)-k), art. 38 lit. b), c) şi e)-
h) şi art. 40 alin. 1 lit. b)-e) şi g) 
se poate face în tot cursul 
anului. 
 

8. La articolul 46, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(2) Acordarea gradelor celor 
prevăzuţi la art. 36 alin. 1 lit. c) – g) 
şi i) –k), art. 38 alin. (1) lit. b), c) şi 
e) -h) şi art. 40 alin. 1 lit. b)-e) şi g) 
se poate face în tot cursul anului." 
 

10. Nemodificat  

14.  Art. 53 
(1)Înaintarea în grad a cadrelor 
militare se poate face la termen, 
înainte de termen sau în mod 
excepţional, iar a celor în 
rezervă, la termen sau în mod 
excepţional. 
(2)Înaintarea în grad a ofiţerilor, 
maiştrilor militari şi 

 11. La articolul 53, după alineatul 4 
se introduce un nou alineat, 
alineatul 5, cu următorul cuprins:  

 
 
 
 
 
 

Completarea  articolului 
53 prin introducerea unui 
nou alineat 5, are în 
vedere corelarea 
prevederilor din statutul 
cadrelor militare, cu 
dispozițiile articolului 
54*) alin.(2) din Legea nr. 
360/2002 privind statutul 
polițistului. 
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Nr. 
crt. 

Legea în vigoare Forma initiatorului  Amendamente propuse Motivare 

subofiţerilor în activitate şi în 
rezervă se face în ordinea 
ierarhică a gradelor, în raport cu 
nevoile şi posibilităţile forţelor 
armate, pe baza competenţei 
profesionale şi conduitei morale, 
consemnate în aprecierile de 
serviciu. 
(3)La înaintarea în grad a 
ofiţerilor, se va acorda prioritate 
celor care prin profesionalism şi 
rezultate deosebite obţinute în 
muncă, prin cultură, 
personalitate, spirit de 
organizare şi iniţiativă au 
perspective de a îndeplini funcţii 
superioare şi au stagiu în grad 
mai mare. 
(4)Pe parcursul întregii cariere 
militare, cadrele militare în 
activitate pot beneficia de cel 
mult două înaintări în grad 
înainte de termen şi/sau în mod 
excepţional, cu excepţia celor 
care execută misiuni speciale 
sau în afara teritoriului naţional. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Pentru merite deosebite în atingerea 
unor obiective deosebite în activitate, 
cadrul militar din Ministerul 

 



9 
 

 
Nr. 
crt. 

Legea în vigoare Forma initiatorului  Amendamente propuse Motivare 

Afacerilor Interne, poate fi avansat în 
gradul militar imediat următor, 
înaintea îndeplinirii stagiului minim, 
în condițiile stabilite prin ordin al 
ministrului afacerilor interne.” 
 
Autor: Dep PSD Dorel Gheorghe 
Căprar 
 

15.  Art. 55 
(1) Pentru a fi propuşi la 
înaintarea în grad, la termen, 
ofiţerii în activitate trebuie să fie 
încadraţi cu cel puţin un an 
înainte de data la care se fac 
înaintările în grad în funcţii 
prevăzute în statele de 
organizare cu grad superior 
celui pe care îl au. 
(2) Ofiţerii studenţi la cursurile 
de zi ale instituţiilor de 
învăţământ superior se consideră 
încadraţi în funcţii prevăzute în 
statele de organizare cu grade 
superioare celor pe care le au. 
 

 12. La articolul 55, după alineatul 2 
se introduce un nou alineat, 
alineatul 3, cu următorul cuprins:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Pentru a fi propuși la înaintarea în 
grad, la termen, ofițerii în activitate 
din Ministerul Afacerilor Interne, 
trebuie să fie încadrați/împuterniciți 

Completarea  articolului 
55 prin introducerea unui 
nou alineat 3, este 
motivată de faptul că  în 
perioada împuternicirii 
cadrele militare din MAI 
îndeplinesc atribuțiile din 
fișa postului respectiv și 
această perioadă 
constituind vechime în 
funcția de conducere . 
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Nr. 
crt. 

Legea în vigoare Forma initiatorului  Amendamente propuse Motivare 

cu cel puțin un an înainte de data la 
care se fac înaintările în grad în 
funcții prevăzute în statele de 
organizare cu grad superior celui pe 
care îl au.” 
 
Autor: Dep PSD Dorel Gheorghe 
Căprar 
 

16.  Art. 73 
………………. 
 
(5)Metodologia întocmirii 
aprecierilor de serviciu, în timp 
de pace, precum şi sistemul de 
apreciere în timp de război se 
stabilesc prin ordin al 
ministrului apărării naţionale. 
Aprecierea se exprimă prin unul 
dintre următoarele calificative: 
"excepţional" ",foarte bun" 
",bun" ",corespunzător" 
",mediocru" sau 
"necorespunzător". 
 

 13. La articolul 73,  alineatul (5) se  
modifică și va avea următorul 
cuprins:  
Metodologia întocmirii aprecierilor 
de serviciu, în timp de pace, precum 
şi sistemul de apreciere în timp de 
război se stabilesc prin ordin al 
ministrului apărării naţionale,  
ministrului afacerilor interne, 
directorului Serviciului Român de 
Informaţii, directorului Serviciului 
de Telecomunicaţii Speciale, 
directorului Serviciului de 
Informaţii Externe, respectiv, 
directorului Serviciului de 
Protecţie şi Pază, după caz. 
Aprecierea se exprima prin unul din 
următoarele calificative: 
"excepţional", "foarte bun", "bun",  
"corespunzător", "mediocru" sau 
"necorespunzător". 

Calificativul “bun” nu se 
regăsește în prezent 
printre calificativele prin 
care se exprimă aprecierea 
cadrelor militare 
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Nr. 
crt. 

Legea în vigoare Forma initiatorului  Amendamente propuse Motivare 

 
Autor: Dep PSD Dorel Gheorghe 
Căprar 
 

17.  Art. 771 

 

 
Cadrele militare în activitate din 
Ministerul Apărării Naţionale 
pot îndeplini, temporar, prin 
împuternicire, atribuţiile unei 
alte funcţii vacante sau al cărei 
titular lipseşte o perioadă mai 
mare de o lună, în condiţiile 
stabilite prin ordin al ministrului 
apărării naţionale, pentru o 
perioadă de până la 6 luni, 
interval care poate fi prelungit 
cu aprobarea ministrului apărării 
naţionale până la cel mult un an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Articolul 771 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
Art 771. - Cadrele militare în 
activitate din Ministerul Apărării 
Naţionale pot îndeplini, temporar, 
prin împuternicire, atribuţiile unei 
alte funcţii vacante, în condiţiile 
stabilite prin ordin al ministrului 
apărării naţionale, pentru o perioadă 
de până la 6 luni, interval care poate 
fi prelungit, cu aprobarea 
ministrului apărării naţionale, până 
la cel mult un an. 
 
 
 
 
Cadrele militare în activitate din 
Ministerul Apărării Naţionale pot 
îndeplini, temporar, prin 
împuternicire, atribuţiile unei alte 
funcţii al cărei titular lipseşte o 
perioadă mai mare de o lună, în 
condiţiile stabilite prin ordin al 
ministrului apărării naţionale, până 

14. Articolul 771 se  modifică și va 
avea următorul cuprins:  
 
“Art 771. - Cadrele militare în 
activitate  pot îndeplini, temporar, 
prin împuternicire, atribuţiile unei 
alte funcţii vacante sau al cărei titular 
lipseşte o perioadă mai mare de o 
lună, în condiţiile stabilite prin ordin 
al ministrului apărării naţionale, 
pentru o perioadă de până la 6 luni, 
interval care poate fi prelungit cu 
aprobarea conducătorul insituției, în 
aceleași condiții." 
 
Autor: Dep PSD Dorel Gheorghe 
Căprar 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru eliminarea 
discrepanțelor prin 
raportare la prevederile 
art.27^16 (2) din Legea 
nr.360/2002 privind 
statutul polițistului 
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Pe timpul exercitării atribuţiilor 
funcţiilor în care au fost 
împuternicite, cadrele militare 
au obligaţiile şi drepturile 
corespunzătoare funcţiilor 
respective. 
 

la încetarea situaţiei care a condus la 
vacantarea temporară a funcţiei. 
Pe timpul exercitării atribuţiilor 
funcţiilor în care au fost 
împuternicite, cadrele militare au 
obligaţiile şi drepturile 
corespunzătoare funcţiilor 
respective. 
Prin excepţie de la prevederile alin 
(1), în Ministerul Afacerilor Interne, 
prelungirea perioadei de 
împuternicire se aprobă potrivit 
competenţelor de gestiune a 
resurselor umane. 

 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
Nemodificat 

18.  Art. 85 

 
 
(2)Trecerea în rezervă sau direct 
în retragere se face din oficiu, în 
condiţiile prevăzute la alin. 1 lit. 
a), b), d), e), f), i1), l), m) şi n), 
la propunerea consiliilor de 
onoare, în condiţiile prevăzute la 
alin. 1 lit. i) şi j), iar în celelalte 
condiţii, la propunerea 
comandanţilor unităţilor din care 
fac parte, înaintată ierarhic. 

10. La articolul 85, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
(2) Trecerea în rezervă sau direct în 
retragere se face din oficiu, în 
condiţiile prevăzute la alin. 1 lit. a), 
b), d), e), e1) f), i1), l), m) şi n), la 
cererea cadrului militar, în situaţia 
prevăzută la alin.l lit. a1, la 
propunerea consiliilor de onoare, în 
condiţiile prevăzute la alin. 1 lit. i) 
şi j), iar în celelalte condiţii, la 
propunerea comandanţilor unităţilor 
din care fac parte, înaintată ierarhic. 
 
 

15. Nemodificat  
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19.  Art. 86 

 
 
(22) Prevederile alin. 2 se aplică 
exclusiv Ministerului Apărării 
Naţionale şi Ministerului 
Afacerilor Interne.) 
 
(23) Generalii şi amiralii din 
cadrul Serviciului Român de 
Informaţii, Serviciului de 
Informaţii Externe, Serviciului 
de Telecomunicaţii Speciale şi 
Serviciului de Protecţie şi Pază 
sunt menţinuţi în activitate după 
împlinirea vârstei standard de 
pensionare, până la vârsta de 60 
de ani, sau sunt trecuţi în 
rezervă, la cerere, în condiţiile 
prevederilor legale în vigoare. 
 

 16. La articolul 86, alineatele (22) și 
(23), se modifică și vor avea 
următorul cuprins:  
 
„Prevederile alin. 2 se aplică exclusiv 
Ministerului Apărării Naţionale. 
 
 
Generalii şi amiralii din cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne, 
Serviciului Român de Informaţii, 
Serviciului de Informaţii Externe, 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale şi Serviciului de Protecţie şi 
Pază sunt menţinuţi în activitate după 
împlinirea vârstei standard de 
pensionare, până la vârsta de 60 de 
ani, sau sunt trecuţi în rezervă, la 
cerere, în condiţiile prevederilor 
legale în vigoare. 
 
Autor: Dep PSD Dorel Gheorghe 
Căprar 
 

Modificarea alin. (2) și (5) 
precum și completarea 
art.86 cu alin.(8) și (9) 
sunt propuse în scopul de 
a uniformiza legislația 
aplicabilă cadrelor 
militare și polițiștilor din 
Ministerul Afacerilor 
Interne.  Conținutul 
alineatelor propuse se 
regăsește în Legea nr. 360 
din 06.06.2002 privind 
Statutul polițistului cu 
modificările și 
completările ulterioare 

20.  Art. 89 
……………… 
 
 (4)Cadrele militare în activitate 
din Ministerul Administraţiei şi 
Internelor, Serviciul Român de 

 17. La articolului  89, alineatul 4 se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
„Cadrele militare în activitate din 
Serviciul Român de Informaţii, 
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale 

În vederea eliminării 
discriminării, care apare 
pentru aceeaşi situaţie 
juridică în care se poate 
afla un cadru militar, care 
face parte din M.A.I., 
comparativ cu un cadru 
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Informaţii, Serviciul de 
Telecomunicaţii Speciale şi 
Serviciul de Protecţie şi Pază se 
pun la dispoziţie când sunt 
trimise în judecată sau sunt 
judecate de către instanţele 
judecătoreşti în stare de libertate 
pentru fapte în legătură cu 
exercitarea atribuţiilor funcţiilor 
în care sunt încadrate. 
 

şi Serviciul de Protecţie şi Pază se 
pun la dispoziţie când sunt trimise în 
judecată sau sunt judecate de către 
instanţele judecătoreşti în stare de 
libertate pentru fapte în legătură cu 
exercitarea atribuţiilor funcţiilor în 
care sunt încadrate. ” 
 
Autor: Dep PSD Dorel Gheorghe 
Căprar 
 
 

militar care face parte din 
M.A.N. 

21.  Art. 90  
…………. 
 
(2)Dispoziţiile alin. 1 nu se 
aplică celor care urmează să fie 
trecuţi în rezervă potrivit 
prevederilor art. 85 alin. 1 lit. g), 
h), j), k) şi l), art. 87 şi 88. 

11. La articolul 90, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
Cadrele militare în activitate, care 
nu îndeplinesc condiţiile de 
pensionare, nu pot fi trecute în 
rezervă pe timpul cât se află în 
incapacitate temporară de muncă, 
fiind internate în spitale ori 
sanatorii, se găsesc în concedii 
medicale sau în concediu pentru 
creşterea copilului, iar cadrele 
militare femei, nici în perioada 
gravidităţii, a concediului de risc 
maternal şi a celui de maternitate, 
acordate potrivit art.15. 
Dispoziţiile alin. 1 nu se aplică celor 
care urmează să fie trecuţi în 

18. Nemodificat 
 
 
Alineatul 1 se elimină.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 

 
 
 
 
 

Identic cu cel în vigoare.  
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rezervă potrivit prevederilor art. 85 
alin. 1 lit. g), h), j), k), l), m) şi n), 
art. 87 şi 88. 
 

22.  Art. 109 
 
 
 (3)Dispoziţiile art. 2 alin. 21 lit. 
A, lit. B lit. a) şi b), art. 5 alin. 2, 
art. 36 alin. 1 lit. c1), lit. i) şi 
alin. 3, art. 37 lit. e), art. 38, 
alin. 1 lit. b), art. 40, art. 411, 
art. 48 alin. 2 şi 3, art. 50 alin. 5, 
art. 51 alin. 2, art. 75 alin. 2-4, 
art. 751, art. 771 alin. 1, art. 85 
alin. 1 lit. e1), art. 95, art. 100 
alin. 2 şi 3 şi art. 1081 se aplică 
în exclusivitate cadrelor militare 
din structurile Ministerului 
Apărării Naţionale. 
……………………………..  
  
(9)Dispoziţiile art. 87 alin. 1 se 
aplică în exclusivitate cadrelor 
militare din Ministerul 
Administraţiei şi Internelor şi 
Serviciul de Protecţie şi Pază. 
(10)Dispoziţiile art. 87 alin. 2 se 
aplică în exclusivitate cadrelor 
militare din Ministerul Apărării 

12. La articolul 109, alineatul (3) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
(3) Dispoziţiile art. 2 alin. 2A1 lit. A, 
lit. A1, lit. B lit. a) şi b), art. 5 alin. 
2, art. 36 alin. 1 lit. i) şi alin. 3, art. 
37 lit. e), art. 38 alin. (2), art. 40 
alin. 2, art. 411, art. 48 alin. 2 şi 3, 
art. 50 alin. 5, art. 51 alin. 2, art. 75 
alin. 2-4, art. 75A1, art. 85 alin. 1 lit. 
e1) şi art. 108A1 se aplică în 
exclusivitate cadrelor militare din 
structurile Ministerului Apărării 
Naţionale. 

19. La articolul 109, alineatele (3), 
(9) – (12) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
Dispoziţiile art. 2 alin. 21 lit. A, lit. 
A1, lit. B lit. a) şi b), art. 5 alin. 2, art. 
36 alin. 1 lit. i) şi alin. 3, art. 37 lit. 
e), art. 38 alin. 2, art. 40 alin. 2, art. 
411, art. 48 alin. 2 şi 3, art. 50 alin. 5, 
art. 51 alin. 2, art. 53 alin. 4, art. 75 
alin. 2-4, art. 751, art. 85 alin. 1 lit. e1) 
şi art. 1081 se aplică în exclusivitate 
cadrelor militare din structurile 
Ministerului Apărării Naţionale; 
…………………………………….. 
Dispoziţiile art. 87 alin. 1 se aplică în 
exclusivitate cadrelor militare din 
Serviciul de Protecţie şi Pază. 
Dispoziţiile art. 87 alin. 2 se aplică în 
exclusivitate cadrelor militare din 
Ministerul Apărării Naţionale, 
Serviciul Român de Informaţii, 
Serviciul de Informaţii Externe, 
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale 
şi Ministerul Afacerilor Interne;  
Dispoziţiile art. 87 alin. 3 se aplică în 
exclusivitate cadrelor militare din 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potrivit art. 17 alin. (2) 
din NCPP, „În cursul 
judecăţii acţiunea penală 
se stinge prin rămânerea 
definitivă  hotărârii 
judecătoreşti de 
condamnare, renunţare la 
aplicarea pedepsei, 
amânarea aplicării 
pedepsei, achitare sau 
încetare a procesului 
penal”. 
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Naţionale, Serviciul Român de 
Informaţii, Serviciul de 
Informaţii Externe şi Serviciul 
de Telecomunicaţii Speciale. 
(11)Dispoziţiile art. 87 alin. 3 se 
aplică în exclusivitate cadrelor 
militare din Ministerul Apărării 
Naţionale, Serviciul Român de 
Informaţii, Serviciul de 
Informaţii Externe şi Serviciul 
de Telecomunicaţii Speciale. 
(12)Dispoziţiile art. 89 alin. 5 se 
aplică în exclusivitate cadrelor 
militare din Ministerul Apărării 
Naţionale şi Serviciul de 
Informaţii Externe. 
 

Ministerul Apărării Naţionale, 
Serviciul Român de Informaţii, 
Serviciul de Informaţii Externe, 
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale 
şi Ministerul Afacerilor Interne;  
Dispoziţiile art. 89 alin. 5 se aplică în 
exclusivitate cadrelor militare din 
Ministerul Apărării Naţionale, 
Serviciul de Informaţii Externe și 
Ministerul Afacerilor Interne.” 
 
Autor: Dep PSD Dorel Gheorghe 
Căprar 

În forma actuală a actului 
normativ, situaţia în care 
pentru un cadru militar 
din M.A.I., pentru o 
infracţiune săvârşită cu 
intenţie instanţa de 
judecată a stabilit 
pedeapsa cu închisoarea 
dar a dispus, „amânarea 
aplicării pedepsei” nu este 
prevăzută de situațiile  de 
la art. 109 din Legea nr. 
80/1995 aplicabile 
cadrelor militare din 
M.A.I.. 
În vederea eliminării 
discriminării, care apare 
pentru aceeaşi situaţie 
juridică în care se poate 
afla un cadru militar, care 
face parte din M.A.I., 
comparativ cu un cadru 
militar care face parte din 
M.A.N. 

23.  Art. 109 
……………………………..  
(14)Dispoziţiile art. 25 alin. 2-4 
se aplică în exclusivitate 
personalului militar din 
Ministerul Apărării Naţionale, 
Ministerul Afacerilor Interne, 
Serviciul de Informaţii Externe, 
Serviciul Român de Informaţii, 
Serviciul de Protecţie şi Pază şi 

13. La articolul 109, alineatul (14) 
se abrogă. 
 

20. Nemodificat 
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Serviciul de Telecomunicaţii 
Speciale. 

24.  Art. 110 
 
(2)În situaţia transferului 
prevăzut la alin. 1, precum şi în 
cazul rechemării în activitate în 
termen de 60 de zile de la data 
trecerii în rezervă, instituţia la 
care se transferă/încadrează 
preia toate drepturile şi 
obligaţiile care decurg din 
contractele şi angajamentele 
încheiate potrivit art. 411, art. 91 
şi art. 911 şi aflate în derulare la 
data transferului/încadrării. 

14. La articolul 110, alineatul (2) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
(2) în situaţia transferului prevăzut 
la alin. 1, precum şi în cazul 
rechemării în activitate în termen de 
60 de zile de la data trecerii în 
rezervă, instituţia la care se 
transferă/încadrează preia toate 
drepturile şi obligaţiile care decurg 
din contractele şi angajamentele 
încheiate potrivit art. 411, art. 412, 
art. 91 şi art. 911 şi aflate în derulare 
la data transferului/încadrării. 

21. Nemodificat  

 


