
EXPUNERE DE MOTIVE

Acordarea gradului de general de brigadă coloneilor din Serviciul de
Informaţii Externe se face în conformitate cu prevederile art. 55 şi art. 58 din Legea
nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările
ulterioare.

Pentru acordarea gradului de general, coloneii trebuie să promoveze
examenul prevăzut în acest scop. Condiţiile pentru a putea participa la acest examen
sunt următoarele:

a) au fost apreciaţi în ultimii 5 ani cu calificativul de cel puţin „foarte bun”;
b) au o vechime în grad de cel puţin 3 ani;
c) sunt încadraţi în funcţii prevăzute în statele de organizare cu grade de

general de brigadă, similare sau superioare.
Pentru a fi propuşi la înaintarea în grad, la termen, ofiţerii 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 conform art. 55
din lege.

Îndeplinirea condiţiei de vechime în funcţie, în speţă, vechime în funcţii
prevăzute în statele de organizare ale Serviciului de Informaţii Externe cu grade de
general de brigadă, similare sau superioare, constituie o garanţie a competenţei
profesionale şi a capacităţii de a gestiona, în condiţiile impuse de importanţa
sarcinilor, atribuţiile de serviciu specifice acestor funcţii.

De asemenea, condiţia de a fi apreciaţi în ultimii 5 ani cu calificativul de cel
puţin „foarte bun” constituie o altă garanţie a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu peste
cerinţele funcţiei, dar şi a aptitudinilor generale şi trăsăturilor de caracter pe care le
impune exercitarea acestor atribuţii.

Vechimea în grad de cel puţin 3 ani este o condiţie formală prin care se
limitează participarea la examenul prevăzut a ofiţerilor care, deşi îndeplinesc criteriile
de performanţă impuse de lege şi de specificul activităţii de informaţii externe, nu pot
obţine gradul de general de brigadă, cu toate că ocupă funcţii prevăzute în statele de
organizare cu grad de general, adesea pe o perioadă mult mai mare decât limita de
minimum un an impusă de art. 55.
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Premisa integrării României în structurile euro-atlantice a impus
armonizarea structurii de organizare a Serviciului de Informaţii Externe la noile
cerinţe de securitate, fapt ce a determinat promovarea în funcţii de conducere a unor
ofiţeri tineri, specialişti în domeniul informaţiilor externe, dar care nu au grade
corespunzătoare funcţiilor pe care le ocupă şi răspunderii ce le revine, situaţie ce ar
determina, pe viitor, raporturi de subordonare a unor generali faţă de colonei.

Avându-se în vedere prevalenţa criteriilor de performanţă profesională
asupra condiţiei formale a vechimii în grad, dar şi necesitatea ca promovarea în
ierarhia militară să aibă la bază, în primul rând, competenţa şi specializarea
profesională, în funcţie de acestea analizându-se poziţia unui militar faţă de altul, se
dovedeşte necesară completarea art. 58 în sensul de a se reduce la 2 ani vechimea în
grad necesară participării la examenul prevăzut pentru acordarea gradului de general
de brigadă coloneilor din Serviciul de Informaţii Externe.

Faţă de cele de mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea de aprobare
a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 169/2002 pentru completarea
art. 58 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.


