
EXPUNERE DE MOTIVE 
 

  la Legea pentru modificarea art. 3 din Legea  nr. 49/1999 
privind pensiile I.O.V.R.  
 

 În conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 49/1999 
privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările 
ulterioare, invalizii şi accidentaţii de război, marii mutilaţi şi cei 
încadraţi în gradul I de invaliditate primesc, pe lângă pensia 
I.O.V.R., şi o sumă fixă pentru îngrijire de 1.000.000 lei lunar. 
 De la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 65/2002 pentru modificarea art. 3 din Legea          
nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 579/2002, suma fixă nu a făcut obiectul 
unor acte normative care să reglementeze măsuri de protecţie 
socială pentru acoperirea ratei inflaţiei. 

Potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi 
alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările 
ulterioare, pensionarii de invaliditate gradul I beneficiază de 
indemnizaţie de însoţitor, al cărui cuantum este stabilit anual prin 
legea bugetului asigurărilor de stat şi nu poate fi mai mic decât 
salariul de bază minim brut pe ţară. 
 Având în vedere faptul că beneficiarii acestei sume fixe 
pentru îngrijire, stabilită prin Legea nr. 49/1999, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoane în vârstă cu venituri limitate, se 
află în aceeaşi situaţie cu pensionarii sistemului public, este 
necesară aplicarea unui tratament egal cu pensionarii din sistemul 
public de pensii, respectiv creşterea sumei fixe de îngrijire la 
2.800.000 lei, cât este stabilit prin Legea bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003. 
 Întrucât numărul beneficiarilor aceste sume fixe pentru 
îngrijire, stabilită prin Legea nr. 49/1999, cu modificările şi 
completările ulterioare, este în prezent, de 1.200 de persoane, 
acordarea acestei majorări presupune o cheltuială suplimentară 
lunară din bugetul de stat de circa 2,2 miliarde lei. 
 

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a 
adoptat Legea pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 49/1999 
privind pensiile I.O.V.R.  
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