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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. 199/14 mai 2018 şi înregistrată cu nr. 4c-12/328 din 

15.05.2018. 

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

categoria legilor organice. 

 

 

Președinte, 

 

Dorel Gheorghe CĂPRAR 
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RAPORT  

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

 
 1. 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, în procedură obişnuită, cu propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, trimisă 
cu adresa nr. PLx. 199/14 mai 2018 şi înregistrată cu nr. 4c-12/328 din 15.05.2018. 
 2. Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.80/1995, având ca scop, pe de o parte, clarificarea unor situaţii 
juridice punctuale care se impun a fi corelate odată cu apariţia unor acte normative noi 
în domeniul salarizării, pensiilor militare, reformei în domeniul sănătăţii iar, pe de altă 
parte îşi propune reaşezarea piramidei de grade şi funcţii şi posibilitatea de evoluţie în 
cariera militară a diferitelor categorii de personal prin măsuri proactive de motivare şi 
fidelizare. 
 3. Consiliul Legislativ, conform avizului cu nr. 434/09.05.2018, a avizat 
favorabil iniţiativa legislativă. 

4. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, potrivit 
prevederilor art. 118 alin. (2) și (3) din Constituţia României, republicată. 

5. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) şi (3) 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 26 septembrie 2018 au fost prezenţi 
conform listei de prezență. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi 
pentru, să propună Camerei Deputaţilor adoptarea acestei inițiative legislative în 
forma prezentată.  

 
Președinte, Secretar,  

Dorel Gheorghe CĂPRAR Dumitru LUPESCU 

 


