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    AVIZ 

    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 juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre 

dezbatere şi avizare, cu Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.80/1995 privind statutul 

cadrelor militare, trimisă cu adresa nr.Pl-x 724 din 1 februarie 2023, înregistrată cu nr.4c-13/29 din 2 

februarie 2023.  

Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată, conform dispoziţiilor art. 75 alin.(1) din 

Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin.(8)  pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat. 

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 pentru continuarea studiilor în aceeaşi unitate militară. 

Totodată, proiectul propune exonerarea studenţilor aflaţi în această situaţie de obligaţia de a restitui 

cheltuielile de şcolarizare. 

Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în 

şedinţa din ziua de 20 martie 2023. 

Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de motive, 

avizul favorabil cu o observație, transmis de Consiliul Economic și Social prin adresa cu nr.7734 din 

7 decembrie 2022 şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ, înregistrat cu nr.1384 din 13 decembrie 

2022. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de 

voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, în forma transmisă Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi de către Biroul permanent.  

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria 

legilor organice, fiind incidente prevederile art.118 alin.(2) din Constituția României, republicată. 
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