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Către 

BIROUL PERMANENT  

AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra propunerii legislative pentru 

modificarea alineatului (13) al articolului 109 din Legea nr.80/1995 privind 

statutul cadrelor militare, trimisă cu Pl-x nr.71/2020 din 24 februarie 2020 şi 

înregistrată cu nr.4c-15/74 din 10 martie 2020. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul face parte din categoria 

legilor organice. 

 

 

SECRETAR, 

Dumitru LUPESCU 

PREŞEDINTE, 

Ion MOCIOALCĂ 
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RAPORT  

Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (13) al articolului 109 din 

Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare 

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost 

sesizată spre dezbatere pe fond cu propunerea legislativă pentru modificarea 

alineatului (13) al articolului 109 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor 

militare, trimisă cu Pl-x nr. 71/2020 din 24 februarie 2020 şi înregistrată cu nr.4c-

15/74 din 10 martie 2020. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare clarificarea unei 

situaţii juridice punctuale, referitoare la evoluţia în carieră a cadrelor militare din 

Ministerul Apărării Naţionale şi acordarea gradelor militare personalului care 

accede în sistemul militar. 

În raport cu obiectul şi conținutul său, proiectul face parte din categoria 

legilor organice. 

În conformitate cu prevederile dispozițiilor art. 75 alin (1) din Constituția 

României, republicată, şi ale art.91 alin. (8) din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, Camera Deputaților este Primă Cameră sesizată. 

Consiliul Legislativ, conform avizului cu nr.189/06.03.2020, a avizat 

favorabil propunerea legislativă, cu observații și propuneri. 

Ministerul Apărării Naționale a transmis faptul că susține respingerea 

propunerii legislative, având în vedere faptul că modificările propuse au fost 

cuprinse în Ordonanța de urgență a Guvernului  nr.36/2020 care a intrat în vigoare 

la data publicării în Monitorul Oficial al României nr. 268 din 31 martie 2020. 

La lucrările Comisiei desfășurate online în data de 2 aprilie 2020 au fost 

prezenți deputați conform listei de prezență.  

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, întocmirea unui raport de respingere a acestei propuneri legislative. 
 

SECRETAR, 

Dumitru LUPESCU 

PREŞEDINTE, 

Ion MOCIOALCĂ 


