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Articolul 63 
Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii în activitate care se disting prin modul de îndeplinire a 
atribuţiilor, pregătire profesională şi comportare demnă pot fi înaintaţi în gradul următor şi 
înaintea expirării stagiului minim în grad, dacă până la data când se fac astfel de înaintări au 

împlinit cel puţin jumătate de stagiul respectiv, cu respectarea strictă a celorlalte condiţii, 
mai puţin a celor prevăzute la art. 56 alin. 1 paragrafele A, B şi C lit. c). 
Nu fac obiectul înaintării în grad, în condiţiile alin. 1: 

a) sublocotenenţii şi aspiranţii; 
b) ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii care au fost condamnaţi penal sau care, de la ultima lor 
înaintare în grad, au fost sancţionaţi ca urmare a hotărârii consiliilor de onoare. 

La data de 16-05-2019 Litera b) din Alineatul 2 , Articolul 63 , Capitolul 4 a fost 

modificată de Punctul 54, Articolul I din LEGEA nr. 101 din 8 mai 2019, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 13 mai 2019 

Notă CTCE  

Conform alin. (2) al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 21 iunie 2001, publicată 
în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 29 iunie 2001, astfel cum a fost modificat de pct. 4 al 
articolului unic din LEGEA nr. 652 din 20 noiembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL 
nr. 773 din 4 decembrie 2001, dispoziţiile art. 55, 58, 63 şi 64 din Legea nr. 80/1995 privind 
Statutul cadrelor militare, precum şi orice alte dispoziţii care contravin prevederilor prezentei 
ordonanţe de urgenţă nu se aplică în Ministerul Apărării Naţionale. Alin. (2) al art. II din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 21 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 
349 din 29 iunie 2001 a fost abrogat de art. II din LEGEA nr. 53 din 21 aprilie 2011, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 26 aprilie 2011. 
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