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Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra propunerii legislative pentru
completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi
completările ulterioare, transmisă cu adresa Plx.46/2018 şi înregistrat cu nr. 4c12/163 din 27.03.2018.
În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte
din categoria legilor organice.
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RAPORT
asupra propunerii legislative pentru completarea Legii nr.80/1995 privind
statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare
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, cu propunerea legislativă pentru
completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi
completările ulterioare, trimisă cu adresa nr. PLx. 46 din 26 martie 2018 şi
înregistrat cu nr. 4c-12/163 din 27.03.2018.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii
nr.80/1995, în sensul menţinerii în activitate a medicilor militari şi a subofiţerilor
sanitari, după împlinirea vârstei standard de pensionare, până la împlinirea vârstei
de pensionare stabilite pentru medicii/asistenţii medicali civili.
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere:
- avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observaţii şi propuneri,
transmis cu nr. 39/17.01.2018.
- avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele
minorităţilor naţionale, transmis cu nr. 4c-5/152/4 aprilie 2018.
- avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate şi familie, transmis cu nr. 4c8/134 /12 aprilie 2018.
- avizul favorabil al Comisiei pentru egalitate de șanse între femei și bărbați,
transmis cu nr 188 /17 aprilie 2018.
- avizul favorabil al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială transmis cu
nr. 4c-7/360/17 aprilie 2018.
- punctul de vedere favorabil al Guvernului transmis prin adresa
Ministerului pentru Relația cu Parlamentul nr. 3765/4 aprilie 2018.
Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte
din categoria legilor organice

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) și (3) din Constituţia României,
republicată, şi ale art. 92 alin. (8) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată.
În conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, la dezbaterea inițiativei legislative au participat
reprezentanți ai Guvernului României, respectiv domnul secretar de stat Robert
Marin din partea Ministerului Afacerilor Interne și domnul Florin Bucur - șef
serviciu Departamentul Relația cu Parlamentul din cadrul Ministerului Apărării
Naționale.
La lucrările Comisiei au fost prezenţi conform listei de prezență.
În urma dezbaterilor, în şedinţa din 30 mai 2018, cu unanimitate de voturi
pentru, membrii Comisiei au hotărât, adoptarea inițiativei legislative cu
amendamente admise, prezente în Anexa.
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Anexa

AMENDAMENTE ADMISE
Nr.
crt.

Text propunere legislativă pentru
completarea Legii nr. 80/1995 privind
statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare

1.

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.
80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu
modificările și completările ulterioare
Articol unic – După articolul 86 din legea
nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu
modificările și completările ulterioare, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.155 din
20 iulie 1995, se introduce un nou articol, articolul
861, cu următorul cuprins:
„Art.861 – (1) Prin excepție de la art.86, medicii
militari și subofițerii sanitari, indiferent de gradul
militar deținut, pot fi menținuți în activitate după
împlinirea vârstei standard de pensionare până la
împlinirea vârstei de pensionare stabilită pentru
medici/asistenți medicali civili.
(2) Procedura de menținere în activitate se
stabilește prin ordin al ministrului apărării
naționale.”

2.

3.

Text propus de Comisie

Lege pentru completarea unor acte normative

Motivare

Pentru
conformitate cu
normele de tehnică legislativă

Art. I - După articolul 86 din 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 introduce un nou articol, articolul 861, cu următorul cuprins:
„Art. 861 - Prin excepție de la prevederile art. 86, personalul militar de
specialitate medico-sanitar, indiferent de gradul militar deținut, poate
fi menținut în activitate după împlinirea vârstei standard de
pensionare, la cerere, cu aprobarea conducătorului instituţiei, până la
împlinirea vârstei de pensionare stabilită pentru personalul de
specialitate medico-sanitar civil.”

Art. II - După articolul 691 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul
polițistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
440 din 24 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se
introduce un nou articol, articolul 692, cu următorul cuprins:

Propunerea
urmărește
acoperirea
deficitului de
personal
de
specialitate
medico-sanitar (medic, medic

„Art. 692 – (1) Prin excepție de la prevederile art.691, ofițerii de
poliție și agenții de poliție, personal de specialitate medico-sanitar,
indiferent de gradul profesional deținut, pot fi menținuți în serviciu,
la cerere, cu aprobare, după împlinirea vârstei standard de
pensionare, dacă starea de sănătate le permite rezolvarea în bune
condiții a atribuțiilor ce le revin, până la împlinirea vârstei de
pensionare pentru personalul de specialitate medico-sanitar civil.”
(2) Competențele privind aprobarea menținerii în serviciu prevăzute
la art.691 alin.(4) se aplică în mod corespunzător și situațiilor
prevăzute la alin.(1).”

4.

Art. III – După articolul 65 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul
funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a
Penitenciarelor, republicată, în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 264 din 10 aprilie 2014, cu modificările ulterioare, se introduce
un nou articol, articolul 651, cu următorul cuprins:
„Art. 651 - (1) Prin excepție de la prevederile art. 65, agenții și ofițerii
de penitenciare, personal de specialitate medico-sanitar, indiferent de
gradul profesional deținut, pot fi menținuți în activitate, la cerere,
după împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă starea de
sănătate le permite rezolvarea în bune condiții a atribuțiilor ce le
revin, până la împlinirea vârstei de pensionare stabilită pentru
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experienței
profesionale
acumulate de către personalul
de specialitate medico -

sanitar care face obiectul
reglementării, precum și a
(2) Competențele privind aprobarea menținerii în activitate prevăzute potențialului profesional al
la art. 65 alin. (2) se aplică în mod corespunzător și situațiilor acestuia pentru o perioadă cât
mai îndelungată de timp,
prevăzute la alin.(1)’’.
urmărindu-se
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atât
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sau, după caz, directorul
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personalul de specialitate medico-sanitar civil.

