
AVIZ
referitor la propunerea legislativă pentru modificarea alineatului 

(13) al articolului 109 din Legea nr.80/1995 privind 
statutul cadrelor militare 

Analizând propunerea legislativă pentru modificarea 
alineatului (13) al articolului 109 din Legea nr.80/1995 privind 
statutul cadrelor militare, transmisă de Secretarul General al Camerei 
Deputaţilor cu adresa nr.Plx71/24.02.2020 şi înregistrată la Consiliul 
Legislativ Cu nr.D205/25.02.2020, 

CONSILIUL LEGISLATIV 

În temeiul art.2 alin.(1) lita) din Legea nr.73/1993, republicată şi art.46(2) 
din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ, 

Avizează favorabil propunerea legislativă, Cu următoarele 
observaţii şi propuneri: 

1. Prezenta propunere legislativă are ca object de reglementare 
modificarea art. 109 alin.13 din Legea nr.80/1995 privind statutul 
cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, având ca 
scop, potrivit Expunerii de motive, „clarificarea unei situaţii juridice 
punctuale referitoare la evoluţia în carieră a cadrelor militare din 
Ministerul Apărării Naţionale şi acordarea gradelor militare 
personalului care accede în sistemul militar". 

Prin conţinutul său normativ, proiectul face parte din categoria 
legilor organice, fund incidente prevederile art. 118 alin.(2) şi (3) din 
Constituţia României, republicată, iar în aplicarea dispoziţiilor art.75 
alin.(1) din Legea fundamentală, prima Cameră sesizată este Camera 
Deputaţilor. 

2. Menţionăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ 
nu se poate pronunţa asupra oportunităţii soluţiilor legislative 
preconizate. 



3. Având în vedere că, potrivit proiectului, art.48 alin.l din actul 
normativ de bază, urmează să He aplicat personalului Ministerului 
Apărării Naţionale, acesta poate genera implicaţii asupra bugetului de 
stat Hind obligatorie solicitarea unei informări din partea Guvernului, 
în conformitate cu dispoziţiile art.11l alin.(1) teza a doua din 
Constitutie. 

4. Cu privire la Expunerea de motive, semnalăm că, întrucât 
aceasta se rezumă doar la două paragrafe succint şi evaziv conturate, 
îără a fi evidenţiate în mod cert raţiunile care au condus la un astfel de 
amendament, aceasta nu respectă conţinutul evaluării impactului 
actelor normative prevăzut de art.31 din Legea nr.24/2000, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. Precizăm că, potrivit 
normelor legale sus-menţionate, instrumentul de prezentare şi motivare 
trebuie să cuprindă cerinţele care reclamă intervenţia normativă, cu 
referire specială la insuficienţele şi neconcordanţele reglementărilor în 
vigoare, principiile de bază şi finalitatea reglementărilor propuse, cu 
evidenţierea elementelor noi, urmând ca, pe lângă motivul emiterii 
actului normativ, instrumentul de motivare să He alcătuit din secţiuni 

distincte privind: impactul socioeconomic, impactul financiar asupra 
bugetului general consolidat, impactul asupra sistemului juridic, 
subliniind implicaţiile asupra legislaţiei în vigoare, consultările derulate 
în vederea elaborării proiectului de act normativ, precum şi activităţile 

de informare publică, dar şi măsurile de implementare, respectiv 
modificările instituţionale şi funcţionale pe care le presupune aplicarea 
noului act normativ la nivelul administraţiei publice centrale şi locale. 

În acest context, amintim că, prin Decizia nr.682/2012, Curtea 
Constiuţională a statuat „că dispoziţiile art.6 din Legea 
nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată în Mon itorul Oficial al României, 
Partea I, nr.260 din 21 aprilie 2010, cu modificările şi completările 
ulterioare, instituie obligaţia fundamentării actelor normative. Potrivit 
alin. (1) al art.6 din Legea nr.24/2000, soluţiile pe care pro iectul de act 
normativ le cuprinde „[...J trebuie să fie temeinic fundamentate, 
luându-se în considerare interesul social, politica legislativă a statului 
român şi cerinţele corelării Cu ansamblul reglementărilor interne şi ale 
armonizării legislaliei naţionale cu legislalia comunitară şi cu tratatele 
internalionale la care România este parte, precum şi cu jurisprudenţa 
Curlii Europene a Drepturilor Omului ", iar, potrivit alin. (2) al 
aceluiaşi articol, „pentru fundamentarea noii reglementări se va porni 
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de la dezideratele sociale prezente şi de perspectivă, precum şi de la 
insuficienlele legislaţiei în vigoare ". Lipsa unei fundamentări 
temeinice a actului normativ în disculie determină, pentru motivele 
arătate, încălcarea prevederilor din Constituţie cuprinse în art.] 
aim . (.5), potrivit cărora, ,,In România, respectarea Constituţiei, a 
supremaliei sale şi a legilor este obligatorie ", precum şi ale art. ]47 
alin. (4) potrivit cărora deciziile Curlii Constituţionale sunt general 
obligatorii". 

5. La titlu, având în vedere că în actul normativ de bază alineatele 
articolelor nu sunt marcate cu cifre şi paranteze, este necesară 
reformularea textului, astfel: 

„Lege pentru modificarea art.109 alin.13 din Legea 
nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare". 

6. La partea dispozitivă a articolului unic, potrivit uzanţei 
normative, este necesar ca, după titlul actului normativ supus 
intervenţiei legislative, să fie inserat numărul şi data editorialului în care 
acesta a fost publicat. Ca urmare, înaintea expresiei „cu modificările şi 
completările ulterioare", trebuie inserată sintagma „publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.155 din 20 iulie 1995". 

7. Referitor la textul propus pentru art.109 alin.13, care dispune 
modificarea unor dispoziţii din Legea nr.80/1995, semnalăm că art.51 
alin.l, respectiv art.52 alin.l fac, la rândul lor, trimiteri la alte norme. 
Cu privire la acest aspect, relevăm că, potrivit prevederilor art.50 
alin.(1) teza a doua din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, „Nu poate fijácută, de regulă, o trimitere la 
o altă normă de trimitere". 

Totodată, din considerente de redactare, expresia „art.80 şi art.81" 
trebuie redată sub forma „art.80 şi 81". 

Bucureşti 

Nr. ,lâ5/LC0'3- 2o2v 



EVENIMENTE SUFERITE de actul ... 

' L. nr. 80/1995 M. Of. nr. 155/20 iul. 1995 

Loge privind statutul cadrelor militare 
(v. Decizia l.C.C.J. nr. 111/2006 - M. Of. nr. 284/29 mar. 2006 (art. 9 lit. b)); D.C.C. nr. 384/2006 - M. Of. nr. 451/24 mai 2006 (art. 
66 alin. 3); Decizia l.C.C.J. nr. LV(55)/2007 - M. Of. nr. 138/22 feb. 2008 (art. 10) 

i modificări prin O.G. nr. 73/1999 M. Of. nr. 419/31 aug. 1999 
Ordonan(ă privind impozitul pe venit 

respinsă prin L. nr. 206/2002 M. Of. nr. 275/24 apr. 2002 

2 modificări prin L. nr. 29/2000 M. Of. nr. 146/7 apr. 2000 

abrogă la l ian. 2000 prevederile art. 9 /it. 
c referitoare la reduceri sau scutiri de 
impozit pe vent şi ale art. 10 referitoare la 
reducerea impozitului pe venit 

înlocuieşte denumirea Ordinul "Merital 
Loge privind sistemul national de decoratii al Romăniei Mi/itar" cu denumirea 'Semnu/ onorific" 

3 modificări prin O.U.G. nr. 60/2000 M. Of. nr. 240/31 mai 2000 
Modificarea alin. 2 al art. 74 din Legea nr. 80/1995 privind 
Statutul cadrelor militare 

respinsă prin L. nr. 611/2001 M. Of. nr. 716/9 nov. 2001 

modifrcă art. 74 alin. 2 

4 modificări prin O.U.G. nr. 119/2000 M. Of. nr. 305/4 iul. 2000 modiftcă art. 74 al/n. (2) teza a 11-a 
Completarea alin. 2 al art. 74 din Legea nr. 80/1995 privind. 
Statutul cadrelor militare, astfel cum a fost modificată prin 
Ordonan(a de urgentă a Guvernului nr. 60/2000 

respinsă prin L. nr. 613/2001 M. Of. nr. 716/9 nov. 2001 

s modificări prin O.U.G. nr. 69/2001 M. Of. nr. 263/22 mai 2001 
Ordonan(ă de urgentă pentru modificarea alin. 2 al art. 74 din 
Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare 

aprobată prin L. nr. 607/2001 M. Of. nr. 713/8 nov. 2001 

e modificări prin O.U.G. nr. 90/2001 M. Of. nr. 349/29 iun. 2001 
Onlonantă de urgentă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare 

aprobată Cu modificări prin L. nr. 652/2001 M. Of. nr. 773/4 dec. 2001 

7 modificări prin O.G. nr. 88/2001 M. Of. nr. 544/1 sep. 2001 

Ordonantă privind înfiintarea, organizarea şi functionarea 
serviciilor publice comunitare pentru situa(ii de urgentă 

aprobată Cu modificări şi L. nr. 363/2002 M. Of. nr. 447/26 iun. 2002 
completări prin 

modifrcă art. 74 alin. (2) 

modifrcă art. 36 alin. (2) partea 
introductivă, art. 41 /it. h; introduce alin. 
(2_l) la art. 2, alin. (2) la art. 5, /it e şi,f/a 
art. 40 alin. (1), art. 41_1, alin. (5) la art. 
50, alin. (2) la art. Si, alin. (2) la art. 54, 
a/in. (3) şi (4) la art. 66, alin. (2) la art. 75, 
art. 75_1, /it e l la art. 85 alin. (l), art. 
92_1, art. 93_1, art. 94/, art. 108_/, alin. 
(3) şi (4) la art. 109; înlocuieşte pentru 
Ministerul Apărării Nationale termenul 
"sergent" respectiv "sergenti" cee termenul 
"caporal', respectiv "caporali'; dispozitiile 
art. 55, 63 şi 64 nu se aplică in Ministered 
Apărării Nationale; normele de trim itere la 
L. nr. 80/1995 din L. nr. 164/200/ şi L. nr. 
138/1999 se interpretează pentru 
Ministerul Apărării Nationale prin 
raportare /a prevederile acestei ordonante 
de urgenlă 

modifecă in mod corespunzător 
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8 modificări prin L. nr. 611/2001 M. Of. nr. 716/9 nov. 2001 
" Loge privind respingerea Ordonanlei de urgenlă a Guvernului 

nr. 60/2000 pentru modificarea alin.2 al art.74 din Legea nr. 
. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare 

respinge O. U. G. nr. 60/2000 

9 modificări prin 

10 modificări prin 

L. nr. 613/2001 M. Of. nr. 716/9 nov. 2001 
Loge privind respingerea OrdonanSei de urgensă a Guvernului 
nr. 119/2000 pentru completarea alin. 2 al art.74 din Legea nr. 
80/1995 privind Statutul cadrelor militare, astfel cum a fost 
modificată prin Ordonan(a de urgensă a Guvernului nr. 60/2000 

L. nr. 652/2001 M. Of. nr. 773/4 dec. 2001 
Loge privind aprobarea Ordonan(ei de urgen(ă a Guvernului 
nr. 90/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
80/1995 privind Statutul cadrelor militare 

11 modificări prin O.U.G. nr. 182/2001 M. Of. nr. 844/28 dec. 2001 
Ordonanlă de urgenSă pentru modificarea Legii nr. 80/1995 
privind Statutul cadrelor militare 

aprobată prin L. nr. 419/2002 M. Of, nr. 482/5 iul. 2002 

12 modificări prin L. nr. 478/2002 M. Of. nr. 537/23 iul. 2002 
Loge pentru modificarea art. 29 lit. e) din Legea nr. 80/1995 
privind Statutul cadrelor militare 

1s modificări prin O.U.G. nr. 169/2002 M. Of. nr. 893/10 dec. 2002 
Ordonansă de urgensă pentru completarea art. 58 din Legea 
nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare 

aprobată prin L. nr. 66/2003 M. Of. nr. 183/24 mar. 2003 

14 modificări prin 

15 modificări prin 

16 modificări prin 

n modificări prin 

18 modificări prin 

L. nr. 66/2003 M. Of. nr. 183/24 mar. 2003 
Loge privind aprobarea Ordonansei de urgen(ă a Guvernului 
nr. 169/2002 pentru completarea art. 58 din Legea nr. 80/1995 
privind Statutul cadrelor militare 

L. nr. 516/2003 M. Of. nr. 861/4 dec. 2003 
Loge pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 
privind Statutul cadrelor militare 

L. nr. 520/2003 M. Of. nr. 872/9 dec. 2003 
Loge pentru modificarea art. 58 din Legea nr. 80/1995 privind 
Statutul cadrelor militare 

O.U.G. nr. 4/2004 M. Of. nr. 220/12 mar. 2004 

Ordonan(ă de urgensă pentru modificarea Legii nr. 80/1995 
privind Statutul cadrelor militare 

aprobată prin L. nr. 182/2004 M. Of. nr. 457/21 mai 2004 

L. nr. 182/2004 M. Of. nr. 457/21 mai 2004 
Loge privind aprobarea OrdonanSei de urgen(ă a Guvernului 
nr. 4/2004 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul 
cadrelor militare 

respinge O.U.C. nr. 1/9/2000 

modifrcă art. 66 alin. (3), art. 931 /it. d, 
art. /09 alin. (3); disposiţiile art 55, art. 
58, art. 63 şi art. 64 nu se aplică in 
Mlnisteru/ Apărării Na/lona/e 

modifrcă art. 94 /it. A alin. (2) 

modifrcă art. 29 /it. e 

introduce alin. (2_I) la art. 58 

aprobă OUG. nr /69/2002 

introduce art. 20_/; abrogă art. 66 alin. (I) 

şi (2) 

modifrcă art. 58 alin. (2) /it. b); abrogă art. 
58 alin. (2_/) 

modifrcă art. 2 alin. 2 paragraful C /it. c), 
art. 20/, art. 92 lit g) şi h), art. /09 alin. 
(3), art. 111; abrogă art. 20 

aprobă O. U.C. nr. 4/2004 
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19 modificări prin L. nr. 286/2004 M. Of. nr. 586/30 iun. 2004 
Loge pentru modificarea alineatului 2 litera a) al articolului 4 
din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militate 

modifică art. 4 /it a) a/in. (2) 

20 modificări prin D.C.C. nr. 90/2005 M. Of. nr. 245/24 mar. 2005 
Decizia nr. 90 din 10 februarie 2005 referitoare la exceptia de 
neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. 1 din Legea nr. 
80/1995 privind Statutul cadrelor militare 

21 admisă exceptie D.C.C. nr. 90/2005 
de neconst. prin 

22 modificări prin 

M. Of. nr. 245/24 mar. 2005 

Decizia nr. 90 din 10 februarie 2005 referitoare la exceptia de 
neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. 1 din Legea nr. 
80/1995 privind Statutul cadrelor militare 

O.U.G. nr. 60/2005 M. Of. nr. 555/29 iun. 2005 
Ordonantă de urgentă pentru modificarea Legii nr. 80/1995 
privind Statutul cadrelor militare 

aprobată Cu modificări prin L. nr. 310/2005 M. Of. nr. 998/10 nov. 2005 

23 modificări prin L. nr. 310/2005 M. Of. nr. 998/10 nov. 2005 
Loge privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului 
nr. 60/2005 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind 
Statutul cadrelor militare 

24 modificări prin L. nr. 18/2006 M. Of. nr. 38/16 ian. 2006 

Loge pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 80/1995 privind 
Statutul cadrelor militare 

25 modificări prin O.U.G. nr. 9/2006 M. Of. nr. 184/27 feb. 2006 

Ordonantă de urgentă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare 

aprobată prin L. nr. 234/2006 M. Of. nr. 508/13 iun. 2006 

2e modificări prin D.C.C. nr. 384/2006 M. Of. nr. 451/24 mai 2006 

Decizia nr. 384 din 4 mai 2006 referitoare la exceptia de 
neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 66 alin. 3 din Legea nr. 
80/1995 privind statutul cadrelor militare 

27 admisă exceptie D.C.C. nr. 384/2006 
de neconst. prin 

M. Of. nr. 451/24 mai 2006 

Decizia nr. 384 din 4 mai 2006 referitoare la exceptia de 
neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 66 alin. 3 din Legea nr. 
80/1995 privind statutul cadrelor militare 

28 modificări prin L. nr. 234/2006 M. Of. nr. 508/13 iun. 2006 

Loge privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului 
nr. 9/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 
privind Statutul cadrelor militare 

suspendă, pentru o perioadă de 45 zile, 
dispozi(ii/e art. /5 a/in. 1 (termenul se 
implineşte la 8 mai 2005, după care 
operează prevederile art. 147 alin. (l) din 
Constitu(ie) 

art. l5 alin. l 

modifrcă art. 36 şi art. 40; 
in cuprinsul /egii pr/n trimiterea /a art. 36 
alin. 2 se injelege trimiterea la art. 36 /it. g) 
şi h), pr/n trimiterea la 
art. 36 alin. 2/it. a) se infelege trimiterea la 
art. 36 /it g), iar pr/n trimiterea la art. 40 
alin. 2 se injelege trimiterea la art. 40 /it. g). 

aprobă cu modifrcări O. U. G. nr. 60/2005 şi 

mod(rcă art. 36/it d) 

modifică art. 15 

modifică art. 52; 
introduce alin. 2 /a art. 36, a/in. 3 /a art. 5/ 

suspendă pentru o perioadă de 45 de zile 
dispozi/iile art. 66 alin. 3 (termenul se 
implineşte /a 8 iulie 2006, după care 
operează prevederile art. l47 alin. (l) din 

Constitujie) 

art. 66 alin. 3 

aprobă O. U.C. nr. 9/2006 
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' 29 modifcări prin L. nr. 81/2007 M. Of. nr. 236/5 apr. 2007 
Lege pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind statutul 
cadrelor militare 

mod f că art. 66 alin. (3); 
abrogă art. 29 /it]) 

30 modificări prin O.U.G. nr. 77/2007 M. Of. nr. 444/29 iun. 2007 
Ordonantă de urgenSă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, precum şi pentru 
modificarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare 

aprobată cu modificări şi L. nr. 14/2008 M. Of. nr. 127/19 feb. 2008 
completări prin 

31 modificări prin L. or. 263/2010 M. Of. nr. 852/20 dec. 2010 
Lege privind sistemul unitar de pensii publice 

32 modificări prin 

33 modificări prin 

modifică art. 90 alin. l 

abrogă, la I ianuarie 201/, prevederile 
referitoare la pensii cuprinse la art l l 
alin. l şi 2, art. 21 alin. 3, art. 24 

(v. D.C.C. nr. 297/2012- M. Of. nr. 309/9 mai 2012 (art. 196 lit. j); Decizia l.C.C.J. nr. 1/2014 -M. Of. nr. 260/9 
apr. 2014)) 

L. nr. 53/2011 M. Of. nr. 290/26 apr. 2011 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii or. 80/1995 
privind statutul cadrelor militare 

L. nr. 171/2013 M. Of. nr. 320/3 jun. 2013 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 
privind statutul cadrelor militare 

34 modificări prin L. nr. 255/2013 M. Of. nr. 515/14 aug. 2013 
Lege pentru punerea 1n aplicare a Legii nr. 135/2010 privind 
Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative care cuprind dispozi(ii 
procesual penale 

35 completat prin 

36 modificări prin 

37 completat prin 

L. nr. 327/2013 M. Of. nr. 762/9 dec. 2013 
Lege pentru completarea art. 86 din Legea nr 80/1995 privind 
statutul cadrelor militare 

L. nr. 30/2014 M. Of. nr. 255/8 apr. 2014 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 
privind statutul cadrelor militare 

L. or. 206/2018 M. Of. nr. 647/25 iul. 2018 
Lege pentru completarea unor acte normative 

modifrcă art IS alin. 2, art. /9 alin. 1, art. 
27, art. 33, art. 41_1 alin. 6 şi 7, art. 42 /it. 
a), art 57, art. 75, art. 75_1 alin. 1, art. 85 
alin. / /it, a), art. 85 alin. 2 şi 5, art. 86, 
art. 89, art. 94 alin. 2, art 95, art /09 alin. 

introduce alin. 2 /a art. 6, alin. 2 şi 3 /a 
art. 8, /it. e) la art. 9, art. 14_1, a/in. /0 şi 
11 /a art. 41_1, alin. 2 şi 3/a art. 52, alin. 
4 /a art. 53, art. 77_1, alin. 3 la art. 78, /it. 
m) şi n) la art. 85 alin. 1, alin. 6 /a art. 85, 
alin. 2 şi 3 /a art. 87,a/in. 5 - 13/a art. 109; 
abrogă art. 54 alin. 2, art. 92, art. 92/, 

art. 93, art. 93/, art. /081 alin. 2 

modifrcă art 85 alin. 2, art. 86 alin. 2, art. 
86 alin. 3; 
introduce art 772, art 773, /it. i_/) la 
art. 85 alin. 1, alin. 2_I şi alin. 2_2 /a art. 
86 

modifică, la 1 februarie 2014, art. 85 alin. 
/ /it k), art. 87 alin. 3, art 89 alin. 7, art. 
109 alin. 4 

introduce alin. 23 /a art. 86 

modifică art. 85 alin. 1/it. b) şi c); 
introduce alin. 4 /a art. 21, alin. 2-4 /a an. 
25, alin. 14 /a art /09 

introduce art. 86/ 
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' 38 completat prin L. nr. 288/2018 M. Of. nr. 1036/6 dec. 2018 
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

introduce alias (2_I) - (2_3) la art 20 / 

~ 39 admisă excepRie D.C.C. nr. 71/2019 
de neconst. prin 

40 modifcări prin 

41 modificări prin 

M. Of. nr. 352/7 mai 2019 
Decizia nr. 71 din 29 ianuarie 2019 referitoare la excep(ia de 
neconstituţionalitate a dispozi(iilor art. 34 şi ale art. 35 alias. (2) 
şi (3) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare 

D.C.C. nr. 71/2019 M. Of. nr. 352/7 mai 2019 
Decizia nr. 71 din 29 ianuarie 2019 referitoare la excep(ia de 
neconstitu(ionalitate a dispozi(iilor art. 34 şi ale art. 35 alias. (2) 
şi (3) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare 

L. nr. 101/2019 M. Of. nr. 371/13 mai 2019 
Loge pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 
privind statutul cadrelor militare 

42 admisă excepţie D.C.C. nr. 323/2019 M. Of. nr. 595/19 iul. 2019 
de neconst. prin Decizia nr. 323 din 21 mai 2019 referitoare la excep(ia de 

neconstitusionalitate a dispozi(iilor art. 15 alin. 2 din Legea nr. 
80/1995 privind statutul cadrelor militare şi a sintagmei "Cu 
excep(ia personalului militar in activitate, poli(iştilor şi 
func(ionarilor publici cu statut special" din art. 81 din 
Ordonan(a de urgenSă a Guvernului nr. 158/2005 privind 
concedlile şi Indemniza(lile de asigurări sociale de sănătate 

art. 34 şi art. 35 a/in. (3) 

suspendă pentru 45 de zile dispozitiile art. 
34 şi art. 35 a/in. (3) (termenul se 
imp/ineşte la 20 iunie 20/9), după care 
operează prevederile art. 147 din 
Constitujie 

modiftcă art. 2 a/in. 2 l /it A, art. 2 alias 3, 
art 4 /it a), art. 5 a/in. 1, art. 8 a/in. 3 /it. 
c), art. 9 /it d), art. 14/ a/in. 1 /it. b), art. 
14/ a/in. 7, art. 15 a/in. 2, art. 19 a/in. I, 
art. 20_I a/in. 1-23, art. 23 a/in. I/it b), 
art. 25 a/in. 1, art. 28 /it. b), art. 29 /it, a) şi 
c), art. 30 a/in. 2 /it. b), tit/u/ sec/iunii a 4-a 
de la cap. 11, art. 32-34, art. 35, art. 36 
a/in. l /it. d), e), g) şi h), art. 36 a/in. 2, art. 
37/it. e), art. 38 /it. b) şi c), art. 40 /it. 6), 
c), e),j,l şig.), art 411it h), art. 41_1, art. 
46 a/in. 2, art. 48, art. 50 a/in. 5, art. 5 / 
a/in. 2, art 52 a/in. l şi 2, art. 58 a/in. 2 /it. 
a), art 63 a/in. 2 /it b), art. 84 a/in. 1 /it 
b), art. 85 a/in. 1 /it. l), art. 85 a/in. 2, art 
87 a/in. 3, art. 88, art. 89 a/in. 5, art 9/, 
art. 94 /it. 8, art. 95, art. 97, art. 100 şi art. 
109 a/in. 3, 13 şi l4; 
introduce lit. Al la art. 2 a/in. 2/, art. 
91, a/in. 4_I la art. 14_I, a/in. 8_I la art 
/41, art. /42-/44, a/in. 3/a art. l5, 
a/in. 24 /a art. 20/, art. 34_1, art. 35 /-
35_I2, /it c_I) la art. 36 a/in. I, /it i)-k) la 
art. 36 a/in. 1, a/in. 3 /a art. 36, /it. d)-h) la 
art. 38, a/in. 2 /a art 38, a/in. 2 /a art 40, 
art. 41_2, a/in. I / /a art. 43, a/in. 2 /a art. 
45, a/in. 4 şi 5 /a art. 52, a/in. I / la art. 
54, a/in. S la art. 66, a/in. 2-4 la art. 75, /it. 
a_I) /a art. 85 a/in. 1, a/in. 7_/ la art 89, 
art. 9/_I, /it. C la art. 94, art. 105_/, a/in. 
IS la art. 109 şi a/in. 2 şi 3 /a art l /0; 
abrogă art. 49 şi art. 94_I 

art. l5 a/in. 2 
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Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 
privind statutul cadrelor militare 

modgîeă art. 20_1 a/in. /, art. 20_1 a/in. 3, 
art. 35_8 a/in. 4, art. 36 a/in. 2, art. 40 
a/in. / /it. e), art. 4/2, art. 46 a/in. 2, art. 
56 a/in. / pct. C /it. b), art 73 a/in. 5, art. 
76 a/in. 1, art. 77/, art. 85 a/in. 2, art 86 
a/in. 2_2 şi 2_3, art. 86_1, art. 89 a/in. 4, 
art. 90 a/in. 2, art 109 a/in. 3, /2 şi 13 .gi 
art. 1/0 a/in. 2; 
introduce a/in. 3 /a art. 5, a/in. 3 /a art. 
/42, a/in. 25 /a art. 20 1, a/in. 3 /a art. 
38_ a/in. 3 /a art. 40, a/in. S /a art. 53, a/in. 
3 /a art. 55, a/in. 2 / /a art. 85, a/in. S şi 6 
/a art. 86 şi a/in. 16 /a art 109; 
abrogă art. 35//a/in. 2 /it d) şi art. /09 
a/in. /4 
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