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Doamnei deputat Natalia-Elena INTOTERO 

Președinte, Comisia pentru învăţământ 

 

 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul Preliminar asupra propunerii legislative pentru 

completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, transmisă pentru 

dezbatere în fond, Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, și 

Comisiei pentru învăţământ, cu adresa PL-x nr. 724 din 01 februarie 2023. 

Prin conținutul si obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor organice. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Laurențiu-Dan LEOREANU 
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RAPORT PRELIMINAR  

asupra 

propunerii legislative pentru completarea Legii nr.80/1995 privind statutul 

cadrelor militare 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru apărare, ordine 

publică și siguranță națională a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, împreună cu 

Comisia pentru învăţământ, cu Propunere legislativă pentru completarea Legii 

nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, trimis cu adresa nr. PLx 724 din 01 

februarie 2023 și înregistrat la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță 

națională cu nr. 4c-15/16 din 02 februarie 2023. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin (1) și ale art. 118 alin. (2) din Constituţia 

României, republicată, prima cameră sesizată este Camera  Deputaţilor. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1384 din 13 decembrie 2022, a avizat 

favorabil propunerea legislativă, cu observații și propuneri. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale 

a avizat favorabil propunerea legislativă prin avizul nr. 4c-6/34 din 08 februarie 2023. 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a avizat favorabil 

propunerea legislativă prin avizul nr. 4c-20/31 din 08 februarie 2023. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avizat favorabil propunerea 

legislativă prin avizul nr. 4c-9/99 din 15 februarie 2023. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii 

nr.80/1995, în sensul ca studenţii instituţiilor militare de învăţământ superior, 

decalaraţi inapţi pe parcursul studiilor universitare, să beneficieze de dreptul de a opta 
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pentru continuarea studiilor în aceeaşi unitate militară. Totodată, proiectul propune 

exonerarea studenţilor aflaţi în această situaţie de obligaţia de a restitui cheltuielile de 

şcolarizare 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a dezbătut 

propunerea legislativă în şedinţa din 28 februarie 2023. La lucrările Comisiei au fost 

prezenți deputați conform listei de prezență. 

În conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul Camerei Deputaților, la 

dezbateri a participat, în calitate de invitat, domnul secretar de stat Eduard Bachide, 

Ministerul Aărării Naționale. 

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, membrii 

Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, transmiterea unui raport preliminar de 

adoptare a propunerii legislative pentru completarea Legii nr.80/1995 privind statutul 

cadrelor militare - PLx 724/2022, cu amendamentele admise redate în Anexa care face 

parte integrantă din prezentul raport.  

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

categoria legilor organice. 

 

 

PREŞEDINTE  

Laurențiu-Dan LEOREANU 

SECRETAR  

Viorel SALAN  

 



 
1 

 Anexa 

AMENDAMENTE 
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare - PL-x nr. 724/2022 

 

Nr. 

crt. 
Forma din proiectul de lege  Propunere amendament Motivare 

1.  

Lege pentru completarea Legii nr.80/1995 privind 

statutul cadrelor militare 
nemodificat  

2.  

Articol unic – Legea nr. 80/1995 privind statutul 

cadrelo militare, publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, 

cu modificările și completările ulyterioare, se 

completează după cum urmează: 

nemodificat  

3.  

1. La articolul 36, după alineatul (1) se 

introduce un nou alineat, alin. (11) 

 

1. La articolul 36, după alineatul 

(1) se introduc două noi alineate, cu următorul 

cuprins: 

 

Autor: Comisia pentru apărare, ordine publică 

și siguranță națională 

 

4.  

(11) Studenții, din cadrul instituțiilor de 

învățământ militare, care sunt declarați inapți 

pentru continuarea studiilor, prin decizie 

medicală definitivă dispusă de către autoritățile 

competente, pot opta pentru continuarea 

studiilor în aceeași instituție, în programul de 

studii organizat la forma de învățământ cu 

frecvență, fără ca la absolvire să li se acorde 

gradul militar și fără obligația de a fi încadrați 

(11) Studenții, din cadrul instituțiilor de 

învățământ militare formați pentru nevoile 

Ministerului Afacerilor Interne, care, din 

motive neimputabile lor, sunt declarați inapți 

pentru serviciul militar de către autoritățile 

competente, în urma unei expertize medicale 

definitive, pot opta pentru continuarea studiilor 

în aceeași instituție. Programul de studiu al 

acestora va fi organizat la forma de învățământ 

Pentru a da 

posibilitatea 

valorificării 

cunoștințelor 

dobândite până la 

data intervenirii 

situației de 

inaptitudine, prin 

continuarea 
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în structurile de apărare, ordine publică și 

siguranță națională 

cu frecvență, cu scoaterea din curriculă a 

disciplinelor cu specific militar. 

 

Autor: Comisia pentru apărare, ordine publică 

și siguranță națională 

studiilor și 

obținerea diplomei 

de licență. 

5.  

 (12) La absolvire, persoanelor prevăzute la 

alin (11) nu li se acordă gradul militar și nu 

sunt încadrate în structurile Ministerului 

Afacerilor Interne.  

 

Autor: Comisia pentru apărare, ordine publică 

și siguranță națională 

 

6.  
2. După articolul 42 se introduce un nou articol, 

art. 421 cu următorul cuprins: 

 

2. nemodificat 

 

 

 

7.  

Art. 421 – Studenții prevăzuți la art. 36 alin. (11) 

sunt exonerați de obligația restituirii 

cheltuielilor efectuate pe timpul desfășurării 

programelor de studii 

Art. 421 – Studenții prevăzuți la art. 36 alin. (11) 

sunt exonerați de obligația restituirii 

cheltuielilor efectuate pe timpul desfășurării 

programelor de studii atât în cazul definitivării 

studiilor cât și în cazul părăsirii instituției 

militare de învățământ. 

 

Autor: Comisia pentru apărare, ordine publică 

și siguranță națională 

Pentru o mai bună 

clarificare a 

circumstanțelor în 

care un student 

clasat inapt 

serviciul militar 

este exonerat de 

plata cheltuielilor 

financiare. 

 
 

 

 

 


