
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru completarea unor acte normative 
 
 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 

 
 
Art. I. – După articolul 86 din Legea nr. 80/1995 privind 

statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările şi completările 

ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 861, cu următorul 

cuprins: 

„Art. 861. – Prin excepţie de la prevederile art. 86, personalul 

militar de specialitate medico-sanitar, indiferent de gradul militar 

deţinut, poate fi menţinut în activitate după împlinirea vârstei standard 

de pensionare, la cerere, cu aprobarea conducătorului instituţiei, până la 

împlinirea vârstei de pensionare stabilită pentru personalul de 

specialitate medico-sanitar civil.” 
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Art. II. – După articolul 691 din Legea nr. 360/2002 privind 

Statutul poliţistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se 

introduce un nou articol, articolul 692, cu următorul cuprins: 

„Art. 692 – (1) Prin excepţie de la prevederile art. 691, ofiţerii 

de poliţie şi agenţii de poliţie, personal de specialitate medico-sanitar, 

indiferent de gradul profesional deţinut, pot fi menţinuţi în serviciu, la 

cerere, cu aprobare, după împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă 

starea de sănătate le permite rezolvarea în bune condiţii a atribuţiilor ce 

le revin, până la împlinirea vârstei de pensionare pentru personalul de 

specialitate medico-sanitar civil. 

(2) Competenţele privind aprobarea menţinerii în serviciu 

prevăzute la art. 691 alin. (4) se aplică în mod corespunzător şi situaţiilor 

prevăzute la alin. (1).” 

 

Art. III. – După articolul 65 din Legea nr. 293/2004 privind 

Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională 

a Penitenciarelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 264 din 10 aprilie 2014, cu modificările ulterioare, se introduce un nou 

articol, articolul 651, cu următorul cuprins: 

„Art. 651. – (1) Prin excepţie de la prevederile art. 65, agenţii şi 

ofiţerii de penitenciare, personal de specialitate medico-sanitar, 

indiferent de gradul profesional deţinut, pot fi menţinuţi în activitate, la 

cerere, după împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă starea de 

sănătate le permite rezolvarea în bune condiţii a atribuţiilor ce le revin, 

până la împlinirea vârstei de pensionare stabilită pentru personalul de 

specialitate medico-sanitar civil. 

(2) Competenţele privind aprobarea menţinerii în activitate 

prevăzute la art. 65 alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi situaţiilor 

prevăzute la alin. (1).”   

 

 
 

 
 



 3 

Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  

în şedinţa din 20 iunie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) 

din Constituţia României, republicată. 

 

 

 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
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