
EXPUNERE DE MOTIVE

Prin Legea nr. 167/2017 pentru modificarea completarea Legii nr. 346/2006 privind 
organizarea §i functionarea Ministerului Apararii, publicata in Monitoml Oficial, Partea I nr. 559 din 14 
iulie 2017 au fost introduse prevederi noi, inclusiv aspecte referitoare la crearea forlelor de aparare 
cibemetica a Comandamentului Apararii Cibemetice, respectiv atribulii ale Ministerului Apararii 
Nationale dezvoltarea §i optimizarea capabilitatilor de aparare cibemetica ale Romaniei.

Tinta NATO de capabilitali E 6202- Cyber Defense, asumata de MApN, prevede infiinlarea unei 
entita^i de comanda de nivel comandament capabila sa planifice si sa conduca misiuni in spa^iul 
cibemetic §i sa asigure in acelasi timp un punct unic de contact cu NATO in domeniul opera^iilor in 
spaliul cibemetic.

Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor miiitare, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 
nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare, la articolul 75, alin. (2) stipuleaza 
ca ”in structurile Ministerului Apararii Nationale, cadrele miiitare pot fi numite in functii prevazute cu 
grade egale sau mai mari cu cel mult doua trepte fata de gradele pe care le detin.”

Structurile non infiintate necesita sustinere pentru indeplinirea obiectivelor de operationalizare 
§i de dezvoltare a capabilitatilor, iar prevedereade la articolul 75, alin. (2) din Legea 80/1995, nu permite 
proiectareab unei dinamici a alocarii personaluliii potrivit cerintelor specifice proceselor mentionate si 
corespunzatoare concetrarii efortului si competentelor.

De asemenea, acumularea experientei si cre^terea profesionalismului militarilor cu grade mici, 
prin implicarea acestora in activitatile de ridicare a capacitatii operationale a comandamentelor, marilor 
unitati §i unitatiior din strucrturile de forte ale Armatei Romaniei, este ingradita, in forma actuala a legii, 
prin blocarea posibilitatii incadrarii acestora pe functii astfel incat sa isi poata asuma responsabilitatea 
initiativelor §i sa pemiita recimoasterea pregatirii si efortului depus pentru indeplinirea obiectivelor.

Prin prezenta initiativa legislativa dorim sa completam prevederile art. 75 din Legea 
nr. 80/1995, astfel meat cadrele miiitare din comandamente, mari unitati, unitatil din compunerea 
structurii de forte a Armatei Romaniei, aflate in proces de operationalizare, respectiv de dezvoltare a 
capabilitatilor specifice, pana la obtinerea capacitatii operationale complete, sa poata fi numite in functii 
prevazute cu grade egale sau mai mari cu cel mult doua trepte fata de gradele pe care le detin.

Fata de cele prezentate am inifiat propunerea legislativa, pe care o supunem spre dezbatere ^i 
adoptare Parlamentului.
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Propunere legislativa pentru completarea articolului 75 din Legea 
nr.80/1995 privind statutui cadrelor militare
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NOTA DE FUNDAMENTARE

Secfiunea 1
Titlul proiectului de act normativ

Lege pentru completarea articolului 75 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
Sec^iunea a 2'a

Motivul emiterii actului normativ
Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, 

publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. nr. 155 din 20 
iulie '1995, cu modific^ile §i completSrile ulterioare, la 
articolul 75, alin. (2) stipuleaza ca ”in structurile 
Ministerului Apararii Na^ionale, cadrele militare pot fi 
numite in funclii prevazute cu grade egale sau mai mari cu 
cel mult doua trepte fa^a de gradele pe care le delin.”

Structurile nou infiinjate necesita susfinere pentru 
indeplinirea obiectivelor de operationalizare §i de 
dezvoltare a capabilitajilor, iar prevederea de la articolul 
75, alin. (2) din Legea 80/1995, nu permite proiectareab 
unei dinamici a aloc^i personalului potrivit cerinjelor 
specifice proceselor men^ionate §i corespunzatoare 
concetrarii efortului §i competen|elor.

De asemenea, acumularea experien|ei §i cre^terea 
profesionalismului militarilor cu grade mici, prin 
implicarea acestora in activitafile de ridicare a capacitStii 
opera^ionale a comandamentelor, marilor unitaji §i 
unitatilor din strucrturile de forje ale Armatei Romaniei, 
este ingradit^ in forma actuala a legii, prin blocarea 
posibilita^ii incadrarii acestora pe funcjii astfel incat sS 
poata asuma responsabilitatea ini^iativelor §i sS permita 
recunoa§terea pregatirii §i efortului depus pentru 
indeplinirea obiectivelor.

Astfel, spre exemplu, fortele pentru apSrare cibemetica 
§i Comandamentul Apar^i Cibemeticii au fost introduse in 
compunerea Armatei Romaniei prin Legea nr. 167/2017 
pentru modificarea §i completarea Legii nr. 346/2006 
privind organizarea §i functionarea Ministerului Apar^i.

Apararea cibemeticS, in condi|iile acutizarii relatiilor 
intemafionale, a dezvolt^ii unor capabilitali de atac 
cibemetic putemice §i complexe, a cre§terii riscului 
expunerii la ameninjMle de natura cibemetica, reprezinta 
domeniul opera|ional prin care se asigurS protectia 
inifastructurilor cibemetice care susfin capabilitafile 
militare ale MApN.

Prin prezenta ini|iativa legislative dorim sa completam 
prevederile art. 75 din Legea nr. 80/1995, astfel incat 
cadrele militare din comandamente, mari unita^i, unitejil 
din compunerea structurii de forfe a Armatei Romaniei,

1. Descrierea situatiei actuale



aflate m proces de opera^ionalizare, respectiv de dezvoltare 
a capabilitatilor specifice, pana la obtinerea capacitatii 
operalionale complete, sa poata fi numite in functii - 
prev^ute cu grade egale sau mai mari cu cel mult doua 
trepte fata de gradele pe care le de^in.

Prin proiectul de lege se propune exceptarea de la 
aplicarea prevederii referitoare la numirea cadrelor militare 
in functii prev^ute cu grade egale sau mai mari cu cel mult 
doua trepte fata de gradele pe care le detin pentru 
comandamentele, marile unitafi, unitatile din compunerea 
structurii de forfe a Armatei Romaniei, aflate in proces de 
operalionalizare, respectiv de dezvoltare a capabilitatilor 
specifice, pana la obtinerea capacitatii operationale 
complete.

2. Schimbari preconizate

3. Alte informatii

Secfiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

Nu este cazul1. Impactul macroeconomic

1.1 Impactul asupra mediului concurenfial $i 
domeniului ajutoarelor de stat Nu este cazul

Nu este cazul2. Impactul asupra mediului de afaceri

Nu este cazul3. Impactul social

Nu este cazul4. Impactul asupra mediului
Nu au fost identificate5. Alte informalii

Secfiunea a 4-a
Impactul Hnanciar asupra bugetului general consolidat, atat pe termen scurt, pentru anul

curent, cat $i pe termen lung (pe 5 ani)
- mii lei -

Media pe 5Anul
curent Urmatorii 4 aniIndicator! ani

4 62 3 5 71
1. Modificari ale veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acestea:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:



(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurarilor sociale de stat:
(i) contribufij de asigurm
2. Modificari ale cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acestea:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri §i servicii

b) bugete locale:

(i) cheltuieli de personal

(ii) bunuri §i servicii

c) bugetul asigurarilor sociale de stat:

(i) cheltuieli de personal

(ii) bunuri §i servicii

3. Impact Hnanciar, plus/minus, din care:

a) buget de stat
b) bugete locale

4. Propuneri pentru acoperirea cre^terilor 
cheltuielilor bugetare

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 
veniturilor bugetare

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 
modificarilor veniturilor $i/sau cheltuielilor 
bugetare

Secfiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislafiei in vigoare

a) Legea-cadru nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului 
platit din fonduri publice - Anexa 
nr. VI Familia ocupationala de 
funclii bugetare "ap^are, ordine 
publica §i securitate nationala".

1) Masuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor 
proiectului de act normativ:

a) acte normative in vigoare ce vor fl modificate sau 
abrogate, ca urmare a intrarii in vigoare a proiectului de 
act normative;

b) acte normative ce urmeaza a fi elaborate in vederea
______ implementarii noilor dispozifij;______________________
2) Conformitatea proiectului de act normativ cu legislafia 
comunitara in cazul proiectelor ce transpun prevederi 
comunitare

Nu este cazul



Proiectul de act normativ nu se 
refera la acest subiect

3) Masuri normative necesare aplicarii directe a acteior 
normative comunitare

Proiectul de act normativ nu se 
refera la acest subiect4) Hotarari ale Cur^ii de Justi^ie a Uniunii Europene

Proiectul de act normativ nu se 
refera la acest subiect

5) Alte acte normative §i/sau documente internafionale din care 
decurg angajamente

Nu au fost identificate6) Alte informafii
Secfiunea a 6-a

Consultarile efectuate in vederea elaborarii proiectului de act normativ
1) Informafii privind procesul de consultare cu organizafii 
neguvernamentale, institute de cercetare $i alte organisme 
implicate

Nu este cazul

2) Fundamentarea alegerii organizatiilor cu care a avut loc 
consultarea, precum §i a modului in care activitatea acestor 
organizaiii este legata de obiectul proiectului de act normativ

Nu este cazul

3) Consultarile organizate cu autoritafile administrafiei 
publice locale, in situafia in care proiectul de act normativ are 
ca obiect activitafi ale acestor autorita^i, in conditiile Hotararii 
Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a 
structurilor asociative ale autoritalilor administraiiei publice 
locale la elaborarea proiectelor de acte normative

Nu este cazul

4) Consultarile desfa^urate in cadrul consiliilor 
interministeriale, in conformitate cu prevederile Hotararii 
Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente

Nu este cazul

5) Informatii privind avizarea de catre:

Consiliul Legislativa) Consiliul Legislativ

b) Consiliul Suprem de Aparare a Jarii

Consiliul Economic §i Socialc) Consiliul Economic $i Social

Nu este cazuld) Consiliul Concurenfei

Nu este cazule) Curtea de conturi

Nu au fost identificate6) Alte informatii

Secfiunea a 7-a
Activitafi de informare publica privind elaborarea $i implementarea proiectului de act normativ



Proiectul de act normativ nu se 
refera la acest subiect

1) Informarea societafU civile cu privire la necesitatea 
elaborarii proiectului de act normativ

2) Informarea societa^ii civile cu privire la eventualul impact 
asupra mediului In urma implementarii proiectului de act 
normativ, precum §i efectele asupra sanata^ii §i securitafii 
cetafenilor sau diversitafii biologice

Proiectul de act normativ nu 
se refera la acest subiect.

3) Alte informafii
Secflunea a 8-a 

Masuri de implementare
m^uri

suplimentare de implementare. 
Punerea in aplicare va fi 
indeplinita de instituliile 
existente: Ministerul Ap^^ii 
Nationale.

implicaNu
1) Masurile de punere in aplicare a proiectului de act normativ 
de catre autoritafile administrafiei publice centrale $i/sau locale 
- infiintarea unor noi organisme sau extinderea competenfelor 
instituliilor existente

Nu au fost identificate2) Alte informalii

Fa^a de cele prezentate mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de Lege pentru completarea 
articolului 75 din nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, pe care, daca sunteji de acord, va 
rug^ sa-1 adopta^i.




