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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
Bucureşti, 2 octombrie  2012 

Nr. 27/607 
 
 

 
 
 

R A P O R T 
 asupra propunerii legislative  pentru modificarea alin. (3) al art. 

17 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi 

unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război 

 

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost 

sesizată, prin adresa nr. Plx 687/2011 din 28 noiembrie 2011, cu 

dezbaterea pe fond în procedură obişnuită, a propunerii legislative  pentru 

modificarea alin. (3) al art. 17 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de 

război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. 

 
 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.669/20.06.2011) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 

(nr.22/552/20.12.2011) 

• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.31/1158/06.12.2011) 

• avizul negativ al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională (nr.32/369/29.11.2011) 



• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr. 37/720/22.12.2011) 

• punctul de vedere al Guvernului (nr. 1663/DPSG/14.07.2011), care 

susţine adoptarea acestei iniţiative numai în situaţia în care aceasta nu 

crează discriminări între categoriile de beneficiari ai dreptului respectiv 

acordat prin legi cu caracter reparatoriu. 

 

  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

art. 17 alin. (3) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum 

şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu 

modificările ulterioare, în sensul ca asigurarea gratuită a locurilor de veci 

pentru veteranii şi văduvele de război să se facă numai în caz de deces. 

Necesitatea adoptării soluţiei legislative preconizate este justificată de 

iniţiatori prin existenţa dificultăţilor cu care se confruntă autorităţile 

administraţiei publice locale sub aspectul lipsei locurilor de veci din cauza 

solicitărilor numeroase de acordare anticipată. 

 

Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea 

iniţiativei legislative întrucât soluţia propusă conduce la un regim 

discriminatoriu între categoriile de beneficiari ai acestui drept, considerând 

că intervenţia legislativă trebuie să-i vizeze pe toţi   care se află în aceeaşi 

situaţie juridică. În acest sens trebuie avuţi în vedere beneficiarii Legii 

recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria 

Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care 

şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti 

anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, şi ai 

Decretului-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 

persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 

martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în 

prizonieri). 

 

 În funcţie de conţinutul său şi de domeniul de reglementare, 

propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 
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La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 1 octombrie 

2012 au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, din partea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale 

 d-na Denisa Pătraşcu – Secretar de Stat  

 d-na Georgeta Bratu – Secretar de Stat. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi, din totalul de 24 

membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 

Propunerea legislativă a fost  respinsă de Senat în şedinţa din 21 

noiembrie 2011. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor.  

  
 
 

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

  Maria Eugenia BARNA   Kerekes Karoly   
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu Elena MESAROŞ 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Monica Rallu Curta 
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