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AVIZ 
asupra Proiectului de Lege pentru abrogarea unor prevederi din domeniul pensiilor de serviciu, pentru 

modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, 
veteranilor şi văduvelor de război, pentru abrogarea alin.(2) şi (3) ale art.11 din Legea nr.44/1994 
privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor, precum şi pentru 

modificarea art.85 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoaşterea meritelor 
personalului armatei participant la acţiunile militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor 

celui decedat 
  

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul 
Permanent a trimis Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, cu 
adresa nr. PLx 42 din 11 februarie 2019 - spre dezbatere şi avizare, proiectul de Lege pentru abrogarea 
unor prevederi din domeniul pensiilor de serviciu, pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 
privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, pentru 
abrogarea alin.(2) şi (3) ale art.11 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele 
drepturi ale invalizilor şi văduvelor, precum şi pentru modificarea art.85 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiunile 
militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, înregistrat cu nr.4c-6/128 din 12 
februarie 2019. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
În şedinţa din 19 februarie 2019, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege, în 

conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, şi, în urma dezbaterilor, au 
hotărât, cu majoritate  de voturi, să îi acorde aviz favorabil. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor organice. 

 
PREŞEDINTE, 

 
Deputat 

Iusein IBRAM 
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