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AVIZ

referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea

Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi 

completările ulterioare (plxl67/5.04.2022)

în temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost sesizat 

cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.80/1995 

privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare (plxî67/5.04.2022).
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în temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în şedinţa 

din data de 12.04.2022, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizează NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu următoarea 

motivare:

• măsurile propuse sunt similare unei prevederi din cadrul Legii nr. 360/2002 privind statutul 

poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, ce prevede posibilitatea de a încadra direct 

ofiţeri cu studii absolvite în cadrul oricărei facultăţi, cu condiţia absolvirii unei forme de masteraî 

profesional la Academia de Poliţie, program de masterat care nu are însă avizul ARACIS. 

Această modificare este practic, una de formă, fără fond, întrucât modificarea legislativă nu se 

poate aplica, date fiind numeroasele probleme legate de accesibilitatea la acest masterat, la care 

se adaugă şi o situaţie discriminatorie faţă de absolvenţii studiilor la zi ai Academiei de Poliţie
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sau angajaţilor Ministerului Afacerilor Interne, agenţi sau personal contractual. Aceeaşi 

modificare se doreşte a fi aplicată şi în ceea ce priveşte cadrele militare. în plus, expunerea de 

motive este insuficient motivată şi documentată.

Preşedinte, 
Bogdan SIMION
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