
1 
 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTA ŢILOR 

  
Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională 
Nr. 4c-15/501 

                         Bucureşti, 22.10.2019  
                                   PLx. 298/2019 

 
  

Către 

BIROUL PERMANENT 

AL CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 
 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL  asupra propunerii legislative pentru 
completarea articolului 75 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, 
trimisă cu adresa nr. PLx. 298 din 17 septembrie 2019 şi înregistrată cu nr. 4c-
15/501 din aceeași dată.  
 
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 
 

Preşedinte, 

 

Ion MOCIOALCĂ 



2 
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR                                                                                                                                                                                                           
Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională 
Nr. 4c-15/501 

                         Bucureşti, 22.10.2019  
                                   PL. x. 298/2019 

 
RAPORT  

asupra propunerii legislative pentru completarea articolului 75 din Legea nr.80/1995 
privind statutul cadrelor militare 

 

 1. În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată spre 
dezbatere pe fond, în procedură obișnuită, cu propunerea legislativă pentru completarea 
articolului 75 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare , trimisă cu adresa             
nr. PL. x. 298 din 17 septembrie 2019 şi înregistrată cu nr. 4c-15/501 din aceeași dată.  

 Inițiativa are ca obiect de reglementare completarea articolului 75 din Legea 
nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, în scopul clarificării unor situaţii juridice 
punctuale care se impun a fi corelate odată cu apariţia unor structuri nou înfiinţate ce necesită 
susţinere pentru îndeplinirea obiectivelor de operaţionalizare şi de dezvoltare a capabilităţilor.  
 De asemenea, se urmăreşte deblocarea posibilităţii încadrării militarilor pe funcţii astfel 
încât aceştia să îşi poată asuma responsabilitatea iniţiativelor şi să permită recunoaşterea 
pregătirii şi efortului depus pentru îndeplinirea obiectivelor.  

 2. Consiliul Legislativ, conform avizului cu nr. nr.798/10.09.2019, a avizat favorabil 
inițiativa legislativă cu observaţii şi propuneri 

3.Prin obiectul său de reglementare, iniţiativa legislativă se încadrează în categoria 
legilor organice, fiind incidente prevederile art.118, alin (2) din Constituţia României, 
republicată. 

 4.Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 
92 alin. (8) pct.2, lit. j) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor 
este Prima Cameră sesizată. 
  5.  La lucrările Comisiei din data de 22 octombrie 2019 din totalul de 24 de membri au 
fost prezenţi conform listei de prezenţă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi pentru, să 
propună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea acestei inițiative legislative în forma 
prezentată.  
  

Preşedinte, 
 
 

Secretar,  

Ion MOCIOALC Ă Dumitru LUPESCU 
 


