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1. În conformitate cu prevederile art. 89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială au fost sesizate spre dezbatere, în procedură 
obişnuită, cu propunerea legislativă privind modificarea articolului 15 din Legea nr. 
80/1995 privind statutul cadrelor militare, trimisă cu adresa nr. Pl-x 475 din                 
1 noiembrie 2005 şi înregistrată sub nr.32/652/1.11.2005, respectiv,                
nr. 27/   /1.11.2005. 
 

Consiliul Legislativ, cu nr. 906/13.07.2005, a avizat favorabil această 
propunere legislativă. 

Comisia pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, cu avizul                
nr. 45/324 din 8 noiembrie a.c., a avizat favorabil această propunere legisaltivă.  

Guvernul, prin punctul său de vedere, trimis cu nr. 2707/1.11.2005, susţine 
această propunere legislativă.  

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea prevederilor 

art. 15 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi 
completările ulterioare, în vederea corelării cu dispoziţiile legale în materie, şi pentru 
asigirarea egalităţii de tratament juridic între femei şi bărbaţi, cadre mlitare în 
activitate, cu privire la acordarea concediului pentru creşterea copilului. 
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2. În raport de obiectul şi conţinutul său, ce vizează modificarea unei legi 
organice, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. 

 
3. La dezbaterea propunerii legisaltive a participat în calitate de invitat, în 

conformitate cu prevederile art. 51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
doamna Mariana Mihu, consilier juridic în Ministerul Apărării Naţionale. 
 

4. Propunerea legislativă a fost dezbătută, în şedinţa comună din                
8 noiembrie 2005.   

La dezbaterea acestei propuneri legislative, din totalul de 43 de membri ai 
comisiilor sesizate în fond, au fost prezenţi ... 
 Raportul Comisiilor a fost adoptat cu .... 
 

6. Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale            
art. 86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, această Cameră este primă Cameră 
sesizată. 
 
 În urma dezbaterilor, Comisiile propun spre dezbatere şi adoptare Plenului 
Camerei Deputaţilor propunerea legislativă privind modificarea articolului 15 din 
Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu amendamente.  

 
 
 

Preşedinte, 
 
 

Mihai Stănişoară 

Preşedinte, 
 
 

Stelian Duţu 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
Red.consultant. Roxana Rus                                                                                                                                                           Expert Monica Rallu Curta 
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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL comun asupra propunerii legislative 
privind modificarea articolului 15 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor 
militare, trimisă cu adresa nr. Pl-x 475 din 1 noiembrie 2005 şi înregistrată sub 
nr.32/652/1.11.2005, respectiv, nr. 27/   /1.11.2005 
 În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor organice. 
 
 

Preşedinte, 
 
 

Mihai Stănişoară 

Preşedinte, 
 
 

Stelian Duţu 
 


