CAMERA DEPUTAŢILOR

LEGE

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

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege.

Art. I. - 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
completează după cum urmează:
1. La articolul 4, litera a) a alineatului 1 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
,,a) în activitate, când ocupă o funcţie militară. Calitatea de cadru
militar în activitate se menţine şi pe timpul cât acestea sunt eliberate din
funcţii pentru a urma diferite forme de pregătire în interesul serviciului,
sunt suspendate din funcţii, precum şi atunci când sunt puse la
dispoziţie: în vederea încadrării sau trecerii în rezervă ori în retragere;
pentru cazurile de boală stabilite prin hotărâre a Guvernului; pe timpul
cât sunt în captivitate;”
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2 La articolul 8, litera c) a alineatului 3 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
,,c) unul sau ambii părinţi sunt invalizi de gradul I sau II, indiferent
de vârstă, şi nu mai are alţi fraţi sau surori majori, apţi de muncă, ori mai
are fraţi sau surori, dar aceştia nu pot contribui la întreţinerea părinţilor
deoarece sunt elevi sau studenţi, sunt invalizi de gradul I sau II ori
execută o pedeapsă privativă de libertate”.
3. După articolul 9, se introduce un nou articol, articolul 91, cu
următorul cuprins:
„Art. 91. - Cadrele militare trecute în rezervă sau direct în retragere
au dreptul la pensie militară de stat potrivit legii.”
4. La articolul 141, alineatul 7 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(7) În situaţia prevăzută la alin. 1 lit. a), la stabilirea stagiului în
gradul pe care îl au cadrele militare se ia în calcul o perioadă egală cu
jumătatea duratei concediului fără plată.”
5. La articolul 141, după alineatul 8 se introduce un nou alineat,
alineatul 81, cu următorul cuprins:
„(81) În situaţia prevăzută la alin. 2, durata concediului fără plată nu
se ia în calcul la stabilirea stagiului în grad.”
6. La articolul 15, după alineatul 2 se introduce un nou alineat,
alineatul 3, cu următorul cuprins:
„(3) La stabilirea stagiului în gradul pe care îl au cadrele militare se
ia în calcul întreaga durată a concediului prevăzut la alin. 2.”
7. La articolul 36 alineatul 1, după litera c) se introduce o nouă
literă, litera c1), cu următorul cuprins:
„c1) absolvenţi cu diplomă de licenţă ai instituţiilor civile de
învăţământ superior, şcolarizaţi pentru nevoi ale Ministerului Apărării
Naţionale;”
8. La articolul 36, litera e) a alineatului 1 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
,,e) maiştri militari şi subofiţeri în activitate, absolvenţi cu diplomă
de licenţă ai instituţiilor civile de învăţământ superior, cu profil
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corespunzător specialităţilor militare, care au vârsta de cel mult 40 de
ani;”
9. La articolul 38, după litera c) se introduc două noi litere,
literele d) şi e), cu următorul cuprins:
,,d) soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate, absolvenţi ai
instituţiilor sau unităţilor militare de învăţământ pentru formarea
maiştrilor militari;
e) soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate, absolvenţi ai studiilor
postliceale corespunzătoare specialităţilor militare şi ai cursului de
formare a maiştrilor militari în activitate, în condiţiile stabilite prin ordin
al ministrului apărării naţionale.”
10. La articolul 411, alineatele 1 şi 2 se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„(1) Persoanele care urmează să devină cadre militare în condiţiile
art. 36 alin. 1 lit. a) - c1), ale art. 38 lit. a) şi d) şi ale art. 40 alin. 1 lit. a),
la admiterea într-o instituţie militară de învăţământ pentru formarea
ofiţerilor, maiştrilor militari sau subofiţerilor în activitate, încheie cu
Ministerul Apărării Naţionale contracte cu durata de 8 ani de la numirea
lor în prima funcţie.
În condiţiile prevăzute la art. 36 alin. 1 lit. d) şi e), art. 38 lit. c) şi e)
şi la art. 40 alin. 1 lit. b) şi c) persoanele în cauză, înainte de a urma
cursul de formare a ofiţerilor, maiştrilor militari sau a subofiţerilor în
activitate, încheie cu Ministerul Apărării Naţionale contracte cu durata
de 4 ani.”
11. La articolul 411, după alineatul 2 se introduce un nou
alineat, alineatul 21, cu următorul cuprins:
„(21) Durata contractelor încheiate în condiţiile alin. 1, 2 şi 10 se
prelungeşte de drept, prin acte adiţionale, cu o durată cuprinsă între 4 şi
8 ani, care se stabileşte prin ordin al ministrului apărării naţionale, în
situaţia în care cadrele militare în activitate sunt trimise cu acordul lor şi
admise la studii universitare de licenţă, master, doctorat sau la studii
postliceale, finanţate de la bugetul de stat şi organizate în instituţii de
învăţământ din ţară şi străinătate, la forma de învăţământ cu frecvenţă.”
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12. La articolul 411, după alineatul 3 se introduc trei noi
alineate, alineatele 31- 33, cu următorul cuprins:
„(31) Contractele încheiate în condiţiile alin. 3 încetează de drept în
situaţiile prevăzute la alin. 21, la data înmatriculării în instituţia de
învăţământ.
(32) Începând cu data prevăzută la alin. 31, cadrele militare în cauză
încheie noi contracte cu o durată cuprinsă între 4 şi 8 ani, care se
stabileşte prin ordin al ministrului apărării naţionale.
(33) Dispoziţiile alin. 21, 31 şi 32 se aplică în mod corespunzător în
situaţia prevăzută la art. 36 alin. 1 lit. h). ”
13. La articolul 411, alineatul 7 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(7) Aceeaşi obligaţie de restituire a cheltuielilor de întreţinere şi de
instruire pe timpul şcolarizării revine cadrelor militare, dacă sunt trecute
în rezervă de către Ministerul Apărării Naţionale, potrivit art. 85 alin. 1
lit. i) - n), art. 87 şi 88, înainte de expirarea contractelor prevăzute la
alin. 1, 3 şi 10 sau, după caz, la alin. 32, respectiv 33, proporţional cu
perioada de contract rămasă neexecutată.”
14. La articolul 411, după alineatul 10 se introduce un nou
alineat, alineatul 101, cu următorul cuprins:
„(101) Durata contractelor încheiate în condiţiile prevăzute la alin. 1,
de către persoanele admise la instituţiile militare de învăţământ pentru
formarea ofiţerilor medici, medici dentişti şi farmacişti se prelungeşte cu
un număr de ani egal cu durata corespunzătoare pregătirii în rezidenţiat.”
15. Articolul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 48. - (1) Gradele de sublocotenent şi aspirant se acordă celor
prevăzuţi la art. 36 alin. 1 lit. a), b), c) şi f) şi art. 37 lit. b), c), d) şi f).
(2) În Ministerul Apărării Naţionale, gradele de sublocotenent şi
aspirant se acordă celor prevăzuţi la art. 36 alin. 1 lit. a) - c1) şi e) - h),
precum şi la art. 37 lit. b) - f).”
16. La articolul 50, alineatul 5 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(5) În Ministerul Apărării Naţionale, celor prevăzuţi la art. 38 lit.
a), d) şi e), precum şi la art. 39 lit. a) şi c) li se acordă gradul de maistru
militar clasa a V-a.”
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17. La articolul 51, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) În Ministerul Apărării Naţionale, celor prevăzuţi la art. 40 lit. a)
- b) şi d) - g), precum şi la art. 41 lit. a) şi c) - h) li se acordă gradul de
sergent.”
18. La articolul 74, după alineatul 4 se introduc două noi
alineate, alineatele 5 şi 6, cu următorul cuprins:
„(5) În structurile Ministerului Apărării Naţionale, durata maximă
de îndeplinire a aceleiaşi funcţii este de 4 ani, cu posibilitatea
prelungirii, cu aprobarea ministrului apărării naţionale, cu cel mult doi
ani în cazul ofiţerilor, respectiv cu cel mult 4 ani în cazul maiştrilor
militari şi al subofiţerilor.
(6) Fac excepţie de la prevederile alin. 5 cadrele militare confirmate
în arme sau servicii şi specialităţi militare sau care îşi desfăşoară
activitatea în domenii care se stabilesc prin ordin al ministrului apărării
naţionale.”
19. Articolul 75 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 75. - (1) Cadrele militare se numesc în funcţii prevăzute în
statele de organizare cu grade egale sau mai mari faţă de cele pe care le
au. Competenţele de numire se stabilesc prin ordin al ministrului apărării
naţionale.
(2) În structurile Ministerului Apărării Naţionale, cadrele militare
pot fi numite în funcţii prevăzute cu grade egale sau mai mari cu cel
mult o treaptă faţă de gradele pe care le deţin.
(3) În structurile Ministerului Apărării Naţionale, ofiţerii, maiştrii
militari şi subofiţerii în activitate, proveniţi în condiţiile
art. 36 alin. 1 lit. e) - g), respectiv ale art. 38 lit. d) şi art. 40 lit. b), d), f)
şi g) pot încadra funcţii prevăzute în statele de organizare cu gradul de
cel mult căpitan, respectiv maistru militar clasa a III-a/plutonier.”
20. La articolul 751, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) În structurile Ministerului Apărării Naţionale, cadrele militare
pot fi eliberate din funcţiile în care sunt încadrate şi numite prin ordin al
ministrului apărării naţionale sau al comandanţilor/şefilor stabiliţi de
către acesta, în interesul serviciului şi fără acordul lor, în funcţii vacante
prevăzute în statele de organizare cu grade cel puţin egale cu cele
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deţinute de cadrele militare în cauză, elemente de salarizare cel mult
egale cu ale funcţiilor din care se eliberează şi la structuri de cel mult
acelaşi nivel ierarhic, în următoarele situaţii:
a) desfiinţarea, transformarea, redimensionarea, reorganizarea sau
redislocarea unităţilor militare din care fac parte;
b) împlinirea duratei maxime de îndeplinire a aceleiaşi funcţii;
c) încheierea mandatului pentru încadrarea unor funcţii pe durată
determinată;
d) ca urmare a propunerilor consemnate în documentele de evaluare
profesională.”
21. La articolul 84, litera b) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
,,b) absolvirea unui curs de perfecţionare sau de specializare în
arma, serviciul sau specialitatea în care urmează a fi confirmate şi o
experienţă practică de cel puţin 2 ani în funcţii corespunzătoare acestora,
timp în care să fi fost apreciaţi cu cel puţin calificativul "bun".”
22. La articolul 85 alineatul 1, după litera a) se introduce o nouă
literă, litera a1), cu următorul cuprins:
„a1) la împlinirea vârstei care conferă dreptul la pensie de serviciu
pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare, în
condiţiile legii;”
23. 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), f), i1), 1), m) şi n), la
propunerea consiliilor de judecată, în condiţiile prevăzute la alin. 1 lit. i)
şi j), la cererea cadrelor militare, în condiţiile prevăzute la alin. 1 lit. a1),
iar, în celelalte condiţii, la propunerea comandanţilor unităţilor din care
fac parte, înaintată ierarhic.”
24. La articolul 86, după alineatul (3) se introduce un nou
alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:
„(31) Ofiţerii - personal de specialitate medico-sanitar pot fi
menţinuţi în activitate până la vârsta de 65 de ani, cu aprobarea anuală a
conducătorului instituţiei.”
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25. La articolul 87, alineatul 3 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(3) Cadrele militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale
condamnate pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie la pedeapsa amenzii
penale sau cu închisoare, cu suspendarea executării ori graţiate înainte
de începerea executării pedepsei, sau cu privire la care s-a dispus
amânarea aplicării pedepsei, pot fi trecute în rezervă sau direct în
retragere ori pot fi menţinute în activitate, pe baza propunerilor înaintate
ierarhic, prin ordin al comandanţilor/şefilor care au competenţe în acest
sens stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, dispoziţiile art.
43 aplicându-se în mod corespunzător.”
26. Articolul 91 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 91. - (1) Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii care au încheiat
angajamente sau contracte cu Ministerul Apărării Naţionale, prin care se
obligă să îndeplinească serviciul în armată o anumită perioadă de timp,
în situaţia în care nu respectă angajamentul/contractul şi sunt trecuţi în
rezervă prin aplicarea uneia dintre prevederile de la art. 85 alin. 1 lit. g) n), art. 87 şi 88, sunt obligaţi să restituie, după caz, cheltuielile de
întreţinere şi instruire pe timpul şcolarizării ori alte cheltuieli ocazionate
de situaţiile pentru care s-au încheiat angajamentele/contractele
respective, în condiţiile stabilite prin lege, precum şi la plata daunelor
pentru eventualele prejudicii determinate de situaţia respectivă, în
condiţii stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale.”
27. Articolul 95 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 95. - La calculul stagiului minim în grad nu se ia în
considerare timpul în care cadrele militare în activitate din Ministerul
Apărării Naţionale au absentat de la program datorită incapacităţii
temporare de muncă, dacă absenţele însumează 365 de zile pe parcursul
a 2 ani calendaristici consecutivi.”
28. Articolul 97 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 97. - În timp de pace, stagiul minim în grad pentru ofiţerii,
maiştrii militari şi subofiţerii în rezervă este mai mare cu un an decât
cele prevăzute la art. 94 şi 941, iar în timp de război este cel de la
articolele respective. La chemarea sau rechemarea în activitate, pentru
stabilirea stagiului în gradul pe care îl au, cadrelor militare în rezervă li
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se iau în calcul trei pătrimi din stagiul în gradul pe care îl au ca
rezervişti.”
29. La articolul 109, alineatul 3 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(3) Dispoziţiile art. 2 alin. 21 paragraful A, paragraful B lit. a) şi b),
art. 5 alin. 2, art. 411 art. 48 alin. 2, art. 50 alin. 5, art. 51 alin. 2, art. 74
alin. 5 şi 6, art. 75 alin. 2 şi 3, art. 751, art. 85 alin. 1 lit. e1) şi art. 1081 se
aplică în exclusivitate cadrelor militare din structurile Ministerului
Apărării Naţionale.”
30. La articolul 109, alineatul 13 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(13) Dispoziţiile art. 2 alin. 2, art. 52 alin. 1, art. 55 alin. 1,
art. 56 - 59, art. 62 şi art. 80 - 81 nu se aplică ofiţerilor, maiştrilor
militari şi subofiţerilor din structurile Ministerului Apărării Naţionale.”
Art. II. - (1) Dispoziţiile art. 141 alin. 7 şi alin. 81, astfel cum sunt
prevăzute la art. I pct.5, respectiv 6 nu se aplică în situaţia concediilor
fără plată aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(2) Dispoziţiile art. 48 alin. 2, art. 50 alin. 5, art. 51 alin. 2 şi ale
art.75 alin. 3, astfel cum sunt prevăzute la art. I pct. 15, 16, 17 şi,
respectiv, 19 sunt aplicabile celor care dobândesc calitatea de cadru
militar în activitate începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.
Art. III. - 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, precum şi cu
cele aduse prin prezenta lege, se republică, dându-se textelor o nouă
numerotare.
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera
Deputaţilor în forma iniţială, în condiţiile art. 75 alin. (2) teza a III-a
din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
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