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Articolul 4 
(1) La propunerea comisiilor prevăzute la art. 2 alin. (1), fostele cadre militare active, 
îndepărtate abuziv din armată, pot fi înaintate în gradul următor, cu respectarea dispoziţiilor 
prevăzute de Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
(2) Fostelor cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată sau din comandamentele şi 
unităţile de grăniceri, prevăzute la art. 3 alin. (1), (2) şi alin. (3) lit. e) - în ceea ce îi priveşte 
pe cei care au făcut disidenţă politică şi/sau au suferit condamnări din motive politice -, li se 
acordă o indemnizaţie reparatorie lunară egală cu câştigul salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, 

începând cu luna următoare obţinerii calităţii de cadru militar activ, îndepărtat abuziv din 
armată. 

---------- 
Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 80 din 17 aprilie 2015 publicată 
în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 20 aprilie 2015. 

(3) Plata drepturilor prevăzute la alin. (2) se efectuează de către casele de pensii sectoriale ale 
Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Afacerilor Interne, pe baza hotărârilor pronunţate 
de comisii. 

------------- 
Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 27 din 19 martie 2014, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 21 martie 2014. 
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