
EXPUNERE DE MOTIVE

la Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind
Statutul cadrelor militare

Potrivit Ghidului carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 582/2001, Ministerul Apărării Naţionale a trecut la un sistem de management al
resurselor umane compatibil cu cel utilizat în armatele statelor membre NATO. În
acord cu practica existentă în aceste armate, în ghidul menţionat mai sus, la art. 4 a
fost introdusă prevederea conform căreia „stagiul maxim în care un ofiţer poate fi
menţinut în aceeaşi funcţie este de 4 ani”.

Punerea în aplicare a acestor dispoziţii conduce, de cele mai multe ori, la
încadrarea în unităţi aflate în alte localităţi decât cele în care respectivele cadre
militare îşi au domiciliul. Această situaţie este întâlnită şi în cazul maiştrilor militari şi
subofiţerilor, ca urmare a derulării constante a procesului de reorganizare a unităţilor
Ministerului Apărării Naţionale.

În conformitate cu prevederile art. 20 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul
cadrelor militare, la schimbarea garnizoanei, cadrele militare au dreptul la locuinţă de
serviciu sau o compensaţie pentru chirie de 25% din solda lunară.

Datorită insuficienţei numărului de locuinţe de serviciu necesare acoperirii
nevoilor existente, numărului limitat al locurilor de cazare a cadrelor militare în
căminele de garnizoană, precum şi a faptului că soldele ofiţerilor cu grade inferioare,
maiştrilor militari şi subofiţerilor se situează în jurul a 100 euro, schimbarea
garnizoanei constituie o problemă cu implicaţii sociale greu de soluţionat de către
Ministerul Apărării Naţionale.

Având în vedere necesitatea îndeplinirii măsurilor statuate în Ghidul carierei
militare, în acord cu obiectivele actuale şi de perspectivă ale Armatei României,
precum şi prevenirea pierderii unor cadre militare de valoare, prin părăsirea sistemului
militar datorită situaţiei locative, se propune majorarea compensaţiei pentru chirie şi a
indemnizaţiei pentru soţie (soţ), la numirea în prima funcţie sau la schimbarea
garnizoanei. Sumele necesare vor fi suportate din bugetul Ministerului Apărării
Naţionale, efortul financiar suplimentar fiind de aproximativ 4,83 miliarde de lei
lunar.

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare.


