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Domnului deputat Adrian SOLOMON 

Președinte, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 

 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul Preliminar asupra Proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi 

sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război şi a Legii nr.44/1994 privind 

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

transmisă pentru dezbatere în fond, Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță 

națională, și Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, cu adresa PL-x nr. 235 din 04 mai 

2022. 

Prin conținutul si obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Laurențiu-Dan LEOREANU 
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RAPORT PRELIMINAR  

asupra 

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.49/1991 privind 

acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război 

şi a Legii 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, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru apărare, ordine 

publică și siguranță națională a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, împreună cu 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială, cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, 

veteranilor şi văduvelor de război şi a Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, 

precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, trimis cu adresa nr. PLx 

235 din 04 mai 2022 și înregistrat la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță 

națională cu nr. 4c-15/145 din 05 mai 2022. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin (1) din Constituţia României, republicată, 

Camera Deputaţilor este Cameră Decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege ca 

urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din 

Constituția României republicata. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 217 din 07 martie 2022, a avizat favorabil 

proiectul de lege, cu observații și propuneri. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale 

a avizat favorabil proiectul de lege prin avizul nr. 4c-6/304 din 11 mai 2022. 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a avizat favorabil 

proiectul de lege prin avizul nr. 4c-20/216 din 16 mai 2022. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil proiectul de lege 

prin avizul nr. 4c-13/358 din 17 mai 2022. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr.49/1991 şi a Legii nr.44/1994. Se preconizează extinderea sferei beneficiarilor 
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acestor acte normative de bază prin includerea unei noi categorii, constând în copiii 

celor decedaţi pe front, în prizonierat sau ca urmare a rănilor ori bolilor contractate pe 

front sau în prizonierat. 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a dezbătut 

proiectul de lege în şedinţa din 06 martie 2023. La lucrările Comisiei au fost prezenți 

deputați conform listei de prezență. 

În conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul Camerei Deputaților, la 

dezbateri a participat, în calitate de invitat, domnul secretar de stat Eduard Bachide, 

Ministerul Aărării Naționale. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei 

au hotărât, cu majoritate de voturi, transmiterea unui raport preliminar de adoptare 

a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.49/1991 privind 

acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război şi a 

Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi 

văduvelor de război - PLx 235/2022.  

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

PREŞEDINTE  

Laurențiu-Dan LEOREANU 

SECRETAR  

Viorel SALAN  

 

 


