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În conformitate cu prevederile art. 111 aljn. (1) din Constitu(ie, 
Guvernul României formulează următorul 

PUNCT DE VEDERE 

referitor la proiectul de Lege pen tru modificarea alineatului (13) al 
articolului 109 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, 
provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată de domnul deputat PNL 
Victor Paul Dobre împreună cu doi parlamentari PNL (PLx.71/2020, 
L 267/2020). 

I. Principalele reglementări 

Iniţiativa legislativă are ca object de reglementare modificarea 
art. 109 alin.(13) din Legea nr.8011995 privind statutul cadrelor militare, 
cu modWcările şi completările ulterioare, după cum urmează: 

"(13) Dispozitiile art.2 aim . 2, art. 51 aim . 1, art. 52 alin.l, art. 55 
alin.l privind durata indeplinirii functiei, art. 56-59, art. 62, art. 771
aim . (1), art. 80 şi art. 81 nu se aplică ofiterilor, maiştrilor militari şi 
subofiţerilor din structurile Ministerului Apărării Nationale." 

Potrivit Expunerii de motive, iniţiativa legislativă are ca scop 
"clarificarea unei situatii juridice punctuate referitoare la evoluţia în 
carieră a cadrelor militare din Ministerul Apărării Nationale şi acordarea 
gradelor militare personalului care accede în sistemul militar" 

II.Observatii 

Expunerea de motive prezintă într-o manieră extrem de generală 
intenţia de legiferare a iniţiativei legislative. În instrumentul de prezentare 
şi motivare nu sunt relevate în mod concret neajunsurile actualei 



a 
reglementări şi soluţiile ce se impun în această situaţie, mai ales în 
contextul caracterului extrem de tebnic al reglementărilor preconizate. 

Faţă de aceste aspecte, semnalăm că, în jurisprudenţa sal , Curtea 
Constituţională a sancţionat caracterul sumar al instrumentului de 
prezentare şi motivare şi lipsa de fundamentare temeinică a actelor 
normative în raport cu exigenţele de claritate şi predictibilitate a legii, 
precum şi de securitate a raporturilor juridice impuse de normele 
constituţionale, cu invocarea deopotrivă a normelor de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative (Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare). 

III. Punctul de vedere al Guvernului 

Guvernul susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

PRIM-MINISTRU 

Senatul României 

' A se vedea Decizia Cur;!! Constitujionale nr. 139/2019 referitoare la obiecjia de neconstitujionalitate a Leg!! pentru 
completarea Ordonanjei Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorle şi penalizatoare pentru 
obligajii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiarvfiscale în domeniul bancar, Decizia Cur;!! 
Constitujionale nr. 710/2009 referitoare la obiecjia de neconstltujionalitate a Leg!! pentru modlfcarea si completarea 
Legi! nr. 188/1999pr1vindStatutulfuncjionarilorpublic!, Decizia Curjii ConstituJionale nr. 682/20/2 asupra obiecllet 
de neconstitujionalitate a Legli privind modlficarea si completarea Leg!! nr. 35/2008 pentru alegerea Camera! 
Deputajilor şi a Senatului şi pentru modlficarea ş! completarea Leg!! nr. 67/2004 pentru alegerea autor!tăj!lor 
adm!nistraj!ei publice locale, a Legli administrajie! publ!ce locale nr. 215/2001 si a Legl1 nr. 393/2004 pr!vind Statutul 
aleşilor local! 
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