
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 

 
 

 pentru modificarea Legii nr. 80 din 11.07.1995 privind Statutul 
cadrelor militare 
 
 Camera Deputaţilor  adoptă prezentul proiect de lege. 
 

 Art. I. – Legea nr. 80/1995 privind Statul cadrelor militare, 
publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 155 din 20 iulie 
1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 
  
 1. Art. 2, alin. (211) paragraful B lit. c) va avea următorul cuprins:  
  c) generali şi amirali: 
                    - general de brigadă, respectiv general de flotilă aeriană, 
pentru cei din arma aviaţie şi contraamiral de flotilă , pentru cei din arma 
marină; 
                   - general maior, respectiv contraamiral, pentru cei din arma 
marină; 
                   - general locotenent, respectiv viceamiral pentru cei din arma 
marină; 
                   - general, respectiv amiral, pentru cei din arma marină. 
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 2. Art. 86 va avea următorul cuprins: 
 In raport cu nevoile de încadrare ale forţelor armate, generalii şi amiralii, 
precum şi coloneii şi comandorii medici, farmacişti, magistraţi, economişti, 
cadre didactice din învăţământul superior, cercetătorii ştiinţifici, precum şi cei 
care deţin titlul de doctor în specialitate, pot fi menţinuţi peste limita de vârstă 
în grad, prevăzută la art. 92, cel mult 4 ani, dacă starea de sănătate le permite 
îndeplinirea atribuţiilor. 
 Aprobarea de menţinere în activitate a generalilor şi coloneilor prevăzuţi 
la alin.1 se dă anual de către ministrul apărării naţionale, celor în cauză, 
aducânduli-se la cunoştinţă cu cel puţin 6 luni înainte că vor fi trecuţi în rezervă 
sau direct în retragere. 
 
 3. Art. 92 va avea următorul cuprins: 
 Art. 92. - Limitele de vârstă în grad, în ani, până la care ofiţerul poate fi 
menţinut în activitate, precum şi în cele 3 clase de evidenţă, în rezervă sunt: 
 
               a) pentru sublocotenent şi aspirant:   
                    - în activitate -45  
                    - în rezervă clasele I, a II-a şi a III-a - 35, 45, 55 
               b) pentru locotenent:   
                    - în activitate -50  
                    - în rezervă clasele I, a II-a şi a III-a - 40, 48, 58 
              c) pentru căpitan:   
                    - în activitate -55  
                    - în rezervă clasele I, a II-a şi a III-a - 45, 55, 60 
              d) pentru maior şi locotenent-comandor:   
                    - în activitate -58  
                    - în rezervă clasele I, a II-a şi a III-a - 53, 57, 60 
              e) pentru locotenent-colonel şi căpitan-comandor:   
                    - în activitate -60  
                    - în rezervă clasele I, a II-a şi a III -a -62  
              f) pentru colonel şi comandor:   
                    - în activitate -62  
                    - în rezervă clasele I, a II-a şi a III-a -64  
              g) pentru general de brigadă, general de flotilă aeriană, contraamiral de 
flotilă, general maior, contraamiral, general locotenent, viceamiral, general şi 
amiral 
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                    - în activitate                                                              - 64 
                    - în rezervă - clasa a III-a                                           - 66 
 
 4. Art 93 va avea următorul cuprins: 
 Art. 93 - Limitele de vârstă de vârstă în grad, în ani, până la care maiştrii 
militari şi subofiţerii pot fi menţinuţi în activitate, precum şi în cele 3 clase de 
evidenţă, în rezervă, sunt: 
              a) pentru maistru militar clasa a V-a şi sergent: 
                      - în activitate                                                             - 50 
                      - în rezervă - clasele I, a II-a şi a III-a                      - 40, 45, 50 
             b) pentru maistru militar clasa a IV-a şi sergent major: 
                      - în activitate                                                              - 52 
                      - în rezervă - clasele I, a II-a şi a III-a                       - 48,50, 52 
             c) pentru maistru militar clasa a III-a şi plutonier: 
                      - în activitate                                                              - 55 
                      - în rezervă - clasele I, a II-a şi a III-a                       - 53, 55, 57 
   d) pentru maistru militar clasa a II-a şi plutonier-major:  
                      - în activitate                                                               -58 
                      - în rezervă - clasele I, a II-a şi a III-a                        - 56, 58, 60 
   e) pentru maistru militar clasa I şi plutonier adjutant: 
                      - în activitate                                                               -60 
                      - în rezervă - clasele I, a II-a şi a III-a                        - 58, 60, 62 
        f)  pentru maistru militar principal şi plutonier adjutant principal: 
                     - în activitate                                                                - 62 
                     - în rezervă - clasele I, a II-a şi a III-a                         - 60, 62, 64.  
 
         Art. II. - (1) Dispoziţiile Art. 921 şi 931 precum şi alte dispoziţii care 
contravin prevederilor prezentei legi se abrogă. 
              (2) Prezenta Lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei 
în Monitorul Oficial al României. 
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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. 
 
 
 
 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

Roberta Alma Anastase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


