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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

Analizând propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu 
modificările şi completările ulterioare, transmisă de Secretarul 
General al Camerei Deputaţilor cu adresa nr.Plxl67 din 05.04.2022 şi 
înregistrată la Consiliul Legislativ cu nr.D412/06.04.2022,

CONSILIUL LEGISLATIV
A

In temeiul art.2 alin.(l) lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată şi 
al art.46 alin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Legislativ,
Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 

observaţii şi propuneri:
1. Prin prezentul demers legislativ se doreşte reglementarea 

unitară a situaţiilor de dobândire a statutului profesional al 
personalului din Ministerul Afacerilor Interne, astfel încât statutul de 

cadru militar să poată fi dobândit şi de către persoanele care deţin o 

licenţă în specializări universitare necesare structurilor instituţiei şi 
care absolvă cursul de maşter profesional centrat pe dobândirea de 

competenţe specifice necesare desfăşurării activităţii în structurile în 

care sunt incidente prevederile Legii nr.80/1995 privind statutul 
cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin avizul pe care îl emite. Consiliul Legislativ nu se pronunţă 

asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate.



2. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 
fiind incidente prevederile art.118 alin.(2) şi (3) din Constituţia 

României, republicată, iar în aplicarea art.75 alin.(l) din legea 

fundamentală, prima Cameră sesizată este Camera Deputaţilor.
3. La titlu, sintagma „cu modificările şi completările 

ulterioare”, va fi eliminată ca inadecvată.
4. Pentru respectarea exigenţelor de tehnică legislativă, marcarea 

articolului unic trebuie să fie redată, astfel: „Articol unic. -
5. Ca observaţia generală, întrucât în actul de bază alineatele 

articolelor nu sunt numerotate, în cuprinsul proiectului numerele prin 

care se marchează trimiterile Ia aceste elemente structurale nu vor fi 
cuprinse între paranteze.

De asemenea, nu este necesară numerotarea alineatelor.
Ca urmare, pct.l şi 2 vor fi redate astfel :
„1. La articolul 36, după alineatul 3 se va introduce un nou 

alineat, alin.4, cu următorul cuprins :

( se va reda textul propus pentru acest alin.4).
„2. La articolul 52, alineatele 2 şi 3 se modifică şi vor avea 

următorul cuprins :

( se va reda textul propus pentru alin.2).

( se va reda textul propus pentru alin.3).
Totodată, la pct.2 în textul propus pentru art.52 alin.2 şi 3, 

sintagma „la art.36 alin.(l) lit. g) şi alin.(4)” va fi redată astfel: „la 
art.36 alin.l lit.g) şi alin.4”, iar cifra „2” din expresia „alin.(2)” nu va 

mai fi cuprinsă între paranteze.
6. La pct.l, pentru un plus de rigoare normativă sugerăm 

iniţiatorilor revederea normei în sensul stabilirii condiţiilor legale pe 

care trebuie să le îndeplinească, aşa cum sunt prevăzute în primul 
paragraf la lit.g) din cadrul art.36.

7. La pct.2, cu privire la textul propus la alin.(3), sugerăm 

iniţiatorilor reanalizarea normei în sensul introducerii persoanelor 

prevăzute la art.36 alin.(l) lit.g) în cadrul alin.(4) al art.52.
8. Luând în considerare prevederile art.70 alin.(l) din Legea 

nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi 
ţinând cont că asupra Legii nr.80/1995, s-au adus mai multe intervenţii
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legislative, recomandăm ca prezentul proiect să prevadă republicarea 
sa în cadrul unui articol distinct, art.II, având unnătoarea formulare:

„Art.II - Legea iir.80/1995 privind statutul cadrelor militare, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.l55 din 20 

iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele 

aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.”.

In această situaţie, articolul unic va deveni „Art.I”.

Bucureşti
Nr.467/27.04.2022
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A 9/1EVENIMENTE SUFERITE de actul...

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

Lege privind statutul cadrelor militare
(V, Decizia I.C.C.J. nr. III/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 I.C.C.J. nr. LV(55)/2007 - M. Of. nr. 138/22 feb. 2008 (art. 10)

1 modificări prin O.G. nr. 73/1999 M. Of. nr. 419/31 aug. 1999 abroga la 1 ian. 2000 prevederile art. 9 lit. 
c referitoare la reduceri sau scutiri de 
impozit pe venit şi ale ari. J 0 referitoare la 
reducerea impozitului pe venit

Ordonanţă 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 
Lege privind sistemul naţional de decoraţii al României

înlocuieşte denumirea Ordinul "Meritul 
Militar" cu denumirea "Semnul 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

modifică art. 74 alin. 2

M. Of. nr. 716/9 nov. 2001

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

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

5 modificări prin O.U.G. nr. 69/2001 M. Of. nr. 263/22 mai 2001 modifică art. 74 alin. (2)
Ordonanţă de urgenţă 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

6 modificări prin M. Of. nr. 349/29 iun. 2001O.U.G. nr. 90/2001 modifică art. 36 alin. (2) partea 
introductivă, ari. 4Î lit. h: introduce alin. 
(2_I) la art. 2, alin. (2) la art. 5, Ut. e şi f la 
art. 40 alin. (}), art. 41_1. alin. (5) la ari. 
50, alin. (2) la art. 51. alin. (2) la art. 54. 
alin. (3) şi (4) la art. 66, alin. (2) la art. 75, 
art. 75_], lit. e_I la an. 85 alin. (1), art. 
92_1, art. 93_1, art. 94_1. art. 108_}, alin. 
(3) şi (4) la art. 109; înlocuieşte pentru 
Ministerul Apărării Naţionale termenul 
"sergent" respectiv "sergenţi" cu termenul 
"caporal", respectiv "caporali", di.’tpoziţiile 
art. 55, 63 şi 64 nu se aplică în Ministerul 
Apărării Naţionale; normele de trimitere la 
L. nr. 80/1995 din L. nr. 164/2001 şi L. nr. 
138/1999 se interpretează pentru 
Ministerul Apărării Naţionale prin 
raportare la prevederile acestei ordonanţe 
de urgenţă

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare

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

7 modificări prin O.G. nr. 88/2001 M.Of. nr. 544/1 sep.2001 modifică în mod corespunzător
Ordonanţă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă

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



wn-.v**''''-"'

modificări prin L. nr. 611/2001 M. Of. nr. 716/9 nov. 20018 respinge O. U G. nr 60/2000
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 60/2000 pentru modificarea alin.2 al art.74 din Legea nr. 
80/1995 privind Statutul cadrelor militare

9 modificări prin L. nr. 613/2001 M. Of. nr. 716/9 nov. 2001 respinge O. U.G. nr. 119/2000
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă 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 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2000

10 modificări prin L. nr. 652/2001 M.Of. nr. 773/4 dec. 2001 modifică ari. 66 alin. (3). art.93_l lit. d. 
ari. 109 alin. (3); dispoziţiile ari. 55, ari. 58, 
ari. 63 şi ari. 64 nu se aplică în Ministerul 
Apărării Naţionale

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 90/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
80/1995 privind Statutul cadrelor militare

11 modificări prin M. Of. nr, 844/28 dec. 2001
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 80/1995 
privind Statutul cadrelor militare

aprobată prin L. nr. 419/2002

O.U.G. nr. 182/2001 modifică ari. 94 lit. A alin. (2)

M. Of. nr. 482/5 iul. 2002

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

modifică art. 29 lit. e

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

aprobată prin L. nr. 66/2003

introduce alin. (2_1) la ari. 58

M. Of. nr. 183/24 mar. 2003

14 modificări prin L. nr. 66/2003
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 169/2002 pentru completarea art. 58 din Legea nr. 80/1995 
privind Statutul cadrelor militare .

M. Of. nr. 183/24 mar. 2003 aprobă OUG. nr 169/2002

16 modificări prin L. nr. 516/2003 
Lege pentru.modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 
privind Statutul cadrelor militare

M. Of. nr. 861/4 dec. 2003 introduce art. 20_1: abrogă art. 66 alin. (1)
f (2)

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

modifică art. 58 alin. (2) lit. b): abrogă art. 
58 alin. (2J)

17 modificări prin M.Of. nr. 220/12 mar. 2004
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 80/1995 
privind Statutul cadrelor militare

aprobată prin L. nr. 182/2004

O.U.G. nr. 4/2004 modifcă art. 2 alin. 2 paragraful C lit. c), 
art. 20_1, art. 92 lit. g) şi h), art. 109 alin. 
(3), art. 111; abrogă art. 20

M. Of. nr. 457/21 mai 2004

18 modificări prin L. nr. 182/2004 M.Of. nr. 457/21 mai 2004
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 4/2004 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul 
cadrelor militare

aprobă O.U.G. nr. 4/2004



19 modificări prin L, nr. 286/2004 M. Of. nr. 586/30 iun. 2004
Lege pentru modificarea alineatului 2 litera a) al articolului 4 
din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare

modifică an. 4 !it. a) alin. (2)

20 admisă excepţie D.C.C. nr. 90/2005 
de neconst. prin

M. Of. nr. 245/24 mar. 2005
Decizia nr. 90 din 10 februarie 2005 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. 1 din Legea nr. 
80/1995 privind Statutul cadrelor militare

art. 15 alin. 1

21 modificări prin D.C.C. nr. 90/2005 M. Of. nr. 245/24 mar. 2005 .mspendă, pentru o perioadă de 45 zile, 
dispoziţiile art. 15 alin. 1 (termenul se 
împlineşte la 8 mai 2005, după care 
operează prevederile an. 147 alin. (1) din 
Constituţie)

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

22 modificări prin M. Of. nr. 555/29 iun. 2005
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 80/1995 
privind Statutul cadrelor militare

aprobată cu modificări prin L. nr. 310/2005

O.U.G. nr. 60/2005 modifică art. 36 şi art. 40;
în cuprinsul legii prin trimiterea la ari. 36
alin. 2 se înţelege trimiterea la art. 36 Ut. g)
şi h), prin trimiterea la
art. 36 alin. 2 Ut. a) se înţelege trimiterea la
art. 36 Ut. g), iar prin trimiterea la art. 40
alin. 2 se înţelege trimiterea la art. 40 Ui. g).

M. Of. nr. 998/10 nov. 2005

23 modificări prin L. nr. 310/2005
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 60/2005 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind 
Statutul cadrelor militare

M. Of. nr. 998/10 nov. 2005 aprobă cu modificări O. U.G. nr. 60/2005 şi 
modifică art. 36 Ut. d)

24 modificări prin L. nr. 18/2006
Lege pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 80/1995 privind 
Statutul cadrelor militare

M. Of. nr. 38/16 ian. 2006 modifică ari. 15

25 modificări prin O.U.G. nr. 9/2006
Ordonanţă de urgenţă 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

M. Of. nr. 184/27 feb. 2006 modifică art. 52;
introduce alin. 2 la art. 36. alin. 3 la art. 51

26 modificări prin D.C.C. nr. 384/2006 M. Of. nr. 451/24 mai 2006 suspendă penăm o perioadă de 45 de zile 
dispoziţiile art. 66 alin. 3 (termenul se 
împlineşte la 8 iulie 2006. după care 
operează prevederile art. 147 alin. (1) din 
Constituţie)

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

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

M. Of. nr. 451/24 mai 2006 art. 66 alin. 3
Decizia nr. 384 din 4 mai 2006 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor 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
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 9/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 
privind Statutul cadrelor militare

aprobă O. U. G. nr. 9/2006
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29 modificări prin M. Of. nr. 236/5 apr. 2007
Lege pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind statutul 
cadrelor militare

L. nr. 81/2007 modifică art. 66 alin. (3); 
abrogă art.29 lit. f)

30 modificări prin O.U.G. nr. 77/2007 M. Of. nr. 444/29 iun. 2007 modifică art. 90 alin. 1
Ordonanţă de urgenţă 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 

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

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

abrogă, la I ianuarie 20] 1, prevederile 
referitoare la pensii cuprinse la art. II 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 I.C.C.J. nr. 1/2014-M. Of. nr. 260/9 
apr. 2014))

32 modificări prin L. nr. 53/2011 M. Of. nr. 290/26 apr. 2011
Lege pentnj modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 
privind statutul cadrelor militare

modifică art. 15 alin. 2, art. 19 alin. 1, ari. 
27. art. 33. art. 41 _1 alin. 6 şi 7, art. 42 Ut. 
a), art. 57. art. 75. art. 75_} alin. 1. art. 85 
alin. 1 Ut. a), art. 85 alin. 2 şi 5, art. 86, 
art. 89, art. 94 alin. 2. art. 95, art. 109 alin.
3;

introduce alin. 2 la art. 6, alin. 2 şi 3 la 
art. 8, Ut. e) la art. 9. art. 14_1. alin. 10 şi 
11 la art. 41 _1, alin. 2 şi 3 la art. 52, alin.
4 la art. 53, art. 77_1, alin. 3 la art. 78. Ut. 
m) şi n) la art. 85 alin. I, alin. 6 la art. 85, 
alin. 2 şi 3 la art. 87,alin. 5 -13 la art. 109; 
abrogă art. 54 alin. 2, art. 92, art. 92_1, 

art. 93, art. 93_1, art. 108_1 alin. 2

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

modifică art. 85 alin. 2, art. 86 alin. 2, art. 
86 alin. 3;
introduce art. 77_2, art. 77_3. Ut. i_l) la 
art. 85 alin. 1, alin. 2_1 şi alin. 2_2 la art.
86

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

modifică, la 1 febimarie 2014, art. 85 alin. 
1 Ut. k), art. 87 alin. 3, art. 89 alin. 7, art. 
109 alin. 4

35 completat prin L. nr. 327/2013 M. Of. nr. 762/9 dec. 2013 introduce alin. 2 3 la art. 86
Lege pentru completarea art. 86 din Legea nr. 80/1995 privind 
statutul cadrelor militare

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

modifică art. 85 alin. 1 Ut. b) şi c); 
introduce alin. 4 la art. 21, alin. 2-4 la art. 
25, alin. 14 la art. 109

37 completat prin L. nr. 206/2018 M. Of. nr. 647/25 iul. 2018 introduce art. 86 1
Lege pentru completarea unor acte normative



38 completai prin L. nr. 288/2018 M. Of. nr. 1036/6 dec. 2018 
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative

introduce alin. {2_J) - (2_3) la arî. 20_!

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

M. Of. nr. 352/7 mai 2019
Decizia nr. 71 din 29 ianuarie 2019 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 şi ale art. 35 alin. (2) 
şi (3) din Legea nr, 80/1995 privind statutul cadrelor militare

ari. 34 şi art. 35 alin. (3)

40 modificări prin D.C.C. nr. 71/2019
Decizia nr. 71 din 29 ianuarie 2019 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 şi ale art. 35 alin. (2) 
şi (3) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

M. Of. nr. 352/7 mai 2019 suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile art. 
34 şi art. 35 alin. (3) (termenul se 
împlineşte la 20 iunie 2019), după care 
operează prevederile art. 147 din 
Constituţie

4t modificări prin L. nr. 101/2019 M. Of. nr. 371/13 mai 2019 modifică art. 2 alin. 2_1 Ut. A, art. 2 alin. 3, 
art. 4 Ut. a), ari. 5 alin. 1. art. 8 alin. 3 Ut. 
c), ari. 9 Ut. d). art. 14_1 alin. 1 Ut. b). art. 
14_1 alin. 7, art. 15 alin. 2, art. 19 alin. 1, 
art. 20_1 alin. l-2_3. art. 23 alin. 1 Ut. b). 
art. 25 alin. 1, art. 28 Ui. b). art. 29 Iii. a) şi 
c). art. 30 alin. 2 lii. b). titlul secţiunii a 4-a 
de la cap. II. art. 32-34, art. 35, art. 36 
alin. 1 Ut. d). e), g) şi h), art. 36 alin. 2. art. 
37 Ut e), art. 38 Ut. b) şi c), art. 40 Ut. b), 
c), e), f) şig). art. 41 Ut h), arî. 41 _1, art 
46 alin. 2, art. 48, art. 50 alin. 5, art 51 
alin. 2, art 52 alin. 1 şi 2, art. 58 alin. 2 Ut.
a) , art. 63 alin. 2 Ut. b), art 84 alin. 1 Ut
b) , art 85 alin. 1 Ut. l). art. 85 alin. 2. arî. 
87 alin. 3. art. 88, art 89 alin. 5. art. 91, 
ari. 94 Ut. B, art 95, art 97, art. 100 şi art 
109 alin. 3, 13 şi 14;
introduce Ut. A_1 la an. 2 alin. 2_1, art. 
9_1, alin. 4_1 la ari. 14_1, alin. 8_1 la art 
14_1, art !4_2-14_4, alin. 3 la art. 15, 
alin. 2ji la art 20_1, art. 34_1, art. 35_1- 
35_12, Ut c_l) la art 36 alin. 1, Ut i)-k) la 
art. 36 alin. 1, alin. 3 la art. 36, Ut d)-h) la 
art. 38, alin. 2 la art. 38, alin. 2 la art 40, 
art. 41 _2, alin. 1_1 la art. 43, alin. 2 la art. 
45, alin. 4 şi 5 la art 52, alin. 1 _1 la art.
54, alin. 5 la art. 66, alin. 2-4 la art 75, Ut 
a_l) la art 85 alin. 1, alin. 7_1 la art 89, 
art. 91 _I, Ut. C la ari. 94, art 105_1, alin. 
15 la art. 109 şi alin. 2 şi 3 la art 110; 
abrogă art 49 şi art 94_1

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 
privind statutul cadrelor militare

42 admisă excepţie D.C.C. nr. 323/2019 
de neconst. prin

M.Of. nr. 595/19 iul. 2019 
Decizia nr. 323 din 21 mai 2019 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. 2 din Legea nr. 
80/1995 privind statutul cadrelor militare şi a sintagmei "cu 
excepţia personalului militar în activitate, poliţiştilor şi 
funcţionarilor publici cu statut special" din art. 61 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr, 158/2005 privind 
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

ari. 15 alin. 2



^3 modificări prin L. nr. 259/2019 M. Of. nr. 1051/30 dec. 2019
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 
privind statutul cadrelor militare

modifică ari. 20_J alin. 1, art. 20_1 alin. 3, 
ârî. 35_8 alin. 4, art. 36 alin. 2, an. 40 
alin. 1 lil. e), ari. 41 _2. art. 46 alin. 2. an. 
56 alin. 1 pcl. C lil. b), ari. 73 alin. 5. art. 
76 alin. 1, ari. 77_I, art. 85 alin. 2, art. 86 
alin. 2_2 şi 2_3, art. 86_1, art. 89 alin. 4, 
art. 90 alin. 2. art. 109 alin. 3. 12 şi 13 şi 
art. 110 alin. 2;
introduce alin. 3 la ari. 5, alin. 3 la art. 
14_2. alin. 2_5 la art. 20_1, alin. 3 la art. 
38, alin. 3 la art. 40, alin. 5 la art. 53. alin. 
3 la art. 55, alin. 2_1 la art. 85, alin. 5 şi 6 
la art. 86 şi alin. 16 la ari. 109; 
abrogă art. 35_11 alin. 2 Ut. d) şi art. 109 
alin. 14

44 modificări prin O.U.G. nr. 36/2020 M. Of. nr. 268/31 mar. 2020 modifică an. 19, art. 85 alin. 4, art. 109 
alin. 3 şi 13;
introduce Ut. i) la art. 29, alin. 4 - 6 la an. 

35_1, alin. 4 la art. 35_2, alin. 4 şi 5 la art. 
35_3, art. 35_13 şi 35_14, alin. 2 la art. 76

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru adoptarea unor măsuri pe 
timpul stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 
privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României

M. Of. nr. 258/15 mar. 2021aprobată cu modificări prin L. nr. 30/2021

45 modificări prin M. Of. nr. 258/15 mar. 2021L. nr. 30/2021 modifică ari. 19 alin. 4
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 36/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru adoptarea unor măsuri pe timpul 
stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind 
instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României

46 admisă excepţie 
de neconst. prin

M. Of. nr. 495/12 mai 2021
Decizia nr. 905 din 16 decembrie 2020 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a sintagmei "sau cu privire la care s-a 
dispus amânarea aplicării pedepsei", cuprinsă în art. 87 alin. 3 
din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

D.C.C. nr. 905/2020 sintagma .,sau cu privire la care s-a dispus 
amânarea aplicării pedepsei" cuprinsă în 
art. 87 alin. 3


