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CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială Nr. 27/460/18 decembrie 2001

RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi

unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război

În urma examinării proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război,
precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, în şedinţa din 13 decembrie 2001, Comisia pentru muncă şi
protecţie socială propune ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente:

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)

Text adoptat de comisie
Motivarea

0 1 2 3

1 1. La articolul 8 se introduce un alineat
nou, alin.2, care va avea următorul
cuprins:
�Drepturile decurgând din calitatea de veteran
de război decorat, legate de împroprietărirea
cu loc de casă sau echivalent, sunt
transmisibile moştenitorilor legali, dacă
titularul a depus cererea de obţinere a acestor
drepturi în timpul vieţii.�

Se propune eliminarea textului şi renumerotarea în
continuare a punctelor.

Autor: deputat Kerekes Karoly

Întrucât este un text superfluu,
dreptul de proprietate fiind supus
dreptului de succesiune conform
codului civil în materie.

2 3. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
�Art.13. � Veteranii de război, cărora le-au
fost acordate ordine şi medalii pentru faptele
de arme săvârşite pe câmpul de luptă,
beneficiază de următoarele drepturi, dacă nu

Se propune reformularea textului ca pct.2 după cum
urmează:
�2. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
�Art.13. � Veteranii de război, cărora le-au fost
acordate ordine şi medalii pentru faptele de arme

Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.
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le-au primit prin alte legi de împroprietărire
de la data decorării până în prezent şi
dovedesc cu acte legale dreptul solicitat:
      a) cei decoraţi cu Ordinul Mihai Viteazul
sau Ordinul Virtutea Aeronautică cu spade,
clasa cavaler:

- împroprietărirea cu un lot de 5 ha
teren agricol, din rezerva creată
conform Legii nr.18/1991 în
localitatea de domiciliu sau un loc de
casă de 500 mp în municipiul, oraşul
sau comuna în care domiciliază
decoratul;
- cei decoraţi cu Ordinul Mihai
Viteazul o rentă lunară echivalentă cu
solda de bază a unui sublocotent
compusă din solda de grad şi solda de
funcţie la minim;
- cei decoraţi cu Ordinul Virtutea
Aeronautică cu spade, clasa cavaler,
de o rentă lunară echivalentă solda de
grad a unui sublocotenent;

      b) cei decoraţi cu Ordinul Steaua
României cu spade şi panglică de Virtute
Militară sau cu Ordinul Steaua României cu
spade, Ordinul Virtutea Aeronautică cu spade,
Ordinul Coroana României cu spade şi
panglică de Virtute Militară, sau Ordinul
Coroana României cu spade, Ordinul Crucea
Regina Maria, Medalia Virtutea Militară de
Război, Medalia Virtutea Maritimă, Medalia
Virtutea Aeronautică sau Medalia
Aeronautică, Medalia Serviciul Credincios cu
spade, Medalia Bărbăţie şi Credinţă cu spade,

săvârşite pe câmpul de luptă, beneficiază de
următoarele drepturi, dacă nu le-au primit prin alte
legi de împroprietărire de la data decorării până în
prezent şi dovedesc cu acte legale dreptul solicitat:
     a) cei decoraţi cu Ordinul Mihai Viteazul sau
Ordinul Virtutea Aeronautică cu spade, clasa
cavaler:

- împroprietărirea cu un lot de 5 ha teren
agricol, din rezerva creată conform Legii
nr.18/1991 în localitatea de domiciliu sau un
loc de casă de 500 mp în municipiul, oraşul
sau comuna în care domiciliază decoratul;
- cei decoraţi cu Ordinul Mihai Viteazul o
rentă lunară echivalentă cu solda de bază a
unui sublocotent compusă din solda de grad
şi solda de funcţie la minim;
- cei decoraţi cu Ordinul Virtutea
Aeronautică cu spade, clasa cavaler, de o
rentă lunară echivalentă cu solda de grad a
unui sublocotenent;

      b) cei decoraţi cu Ordinul Steaua României cu
spade şi panglică de Virtute Militară sau cu Ordinul
Steaua României cu spade, Ordinul Virtutea
Aeronautică cu spade, Ordinul Coroana României
cu spade şi panglică de Virtute Militară, sau Ordinul
Coroana României cu spade, Ordinul Crucea
Regina Maria, Medalia Virtutea Militară de Război,
Medalia Virtutea Maritimă, Medalia Virtutea
Aeronautică sau Medalia Aeronautică, Medalia
Serviciul Credincios cu spade, Medalia Bărbăţie şi
Credinţă cu spade, Crucea Serviciului Credincios cu
spade, Crucea Meritul Sanitar şi Medalia Virtutea
Ostăşească:

- împroprietărirea cu 500 mp pentru loc de

Pentru o formulare corectă.
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Crucea Serviciului Credincios cu spade,
Crucea Meritul Sanitar şi Medalia Virtutea
Ostăşească:

- împroprietărirea cu 500 mp pentru
loc de casă în municipiul, oraşul sau
comuna în care domiciliază sau, dacă
acest lucru nu este posibil, cu 1 ha
teren arabil în extravilan.

     Cei decoraţi cu ordinele sau medaliile
prevăzute la lit.b beneficiază de o rentă lunară
echivalentă cu 75% din solda de grad a unui
sublocotenent.
     Veteranii de război care, din cauza
deficitului de teren în localităţile unde
domiciliază sau în alte localităţi, nu au putut fi
împroprietăriţi conform legii, vor putea opta
pentru una din următoarele soluţii:
     a) să fie împroprietăriţi cu locuinţa în care
domiciliază dacă aceasta este construită din
fondurile statului şi dacă nu deţin alte imobile
în proprietate;
     b) în cazul în care doresc să cumpere
locuinţa în care domiciliază � dacă este
construită din fondurile statului � şi nu deţin
alte imobile în proprietate. Din valoarea de
cumpărare a locuinţei li se va scădea valoarea
echivalentă a terenului la care erau îndreptăţiţi
conform legii;
    c) să fie despăgubiţi cu o sumă ce
reprezintă contravalaoarea terenului la care
erau îndreptăţiţi conform legii.
     Cuantumul despăgubirilor se stabileşte
luând în considerare valoarea terenului la data
atribuirii şi se suportă din bugetul local.�

casă în municipiul, oraşul sau comuna în
care domiciliază sau, dacă acest lucru nu
este posibil, cu 1 ha teren arabil în
extravilan.

     Cei decoraţi cu ordinele sau medaliile prevăzute
la lit.b) beneficiază de o rentă lunară echivalentă cu
75% din solda de grad a unui sublocotenent.�

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

S-au eliminat ultimele două alineate
din textul iniţial, întrucât prin
adoptarea lor s-ar crea discrepanţe
între facilităţile obţinute de veterani,
beneficiarii drepturilor fiind trataţi
inegal.
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3 5. La articolul 15, literele a), e), f), g), k) şi
l) vor avea următorul cuprins:
a) câte 12 călătorii interne gratuite dus-întors
sau 24 simple în cursul unui an calendaristic
la clasa I pe calea ferată, pentru marii mutilaţi,
pentru invalizii de război, precum şi pentru
veteranii de război decoraţi cu ordine şi
medalii.
     Veteranii de război nedecoraţi, precum şi
văduvele de război au dreptul în cursul unui
an calendaristic la 6 călătorii interne gratuite
dus-întors, sau 12 simple pe calea ferată.
Generalii şi ofiţerii călătoresc la clasa I, iar
ceilalţi veterani de război nedecoraţi şi
văduvele de război la clasa a II-a.
     Veteranii de război şi văduvele de război
care locuiesc în mediul rural, au dreptul în
cursul unui an calendaristic la 12 calătorii
interne dus-intern gratuite pe mijloacele de
transport auto, dacă nu există posibilitatea să
călătorească pe calea ferată sau la 12 călătorii
interne gratuite dus-întors pe căile fluviale la
alegere.
     În cadrul numărului de călătorii stabilit
pentru titulari, aceştia le pot folosi şi pentru
însoţitori.
     În situaţia că titularii au afecţiuni grave
care-i fac netransportabili dreptul de transport
poate fi transmis unei persoane stabilite prin
împuternicire dată la filiala veteranilor de
război de care aparţin.
    Însoţitorii marilor mutilaţi şi ai invalizilor

Se propune reformularea textului ca pct.4 după cum
urmează:
�4. La articolul 15, literele a), e), f), g), k) şi l) vor
avea următorul cuprins:
�a) câte 12 călătorii interne gratuite dus-întors sau
24 simple în cursul unui an calendaristic la clasa I
pe calea ferată, pentru marii mutilaţi, pentru
invalizii de război, precum şi pentru veteranii de
război decoraţi cu ordine şi medalii.
     Veteranii de război nedecoraţi, precum şi
văduvele de război au dreptul în cursul unui an
calendaristic la 6 călătorii interne gratuite dus-
întors, sau 12 simple pe calea ferată. Generalii şi
ofiţerii călătoresc la clasa I, iar ceilalţi veterani de
război nedecoraţi şi văduvele de război la clasa a II-
a.
     Veteranii de război şi văduvele de război care
locuiesc în mediul rural, au dreptul în cursul unui an
calendaristic la 12 calătorii interne dus-întors
gratuite pe mijloacele de transport auto, dacă nu
există posibilitatea să călătorească pe calea ferată
sau la 12 călătorii interne gratuite dus-întors pe căile
fluviale la alegere.
     În cadrul numărului de călătorii stabilit pentru
titulari, aceştia le pot folosi şi pentru însoţitori.
     Însoţitorii marilor mutilaţi şi ai invalizilor de
gradul I, beneficiază de aceleaşi drepturi de
transport gratuit şi la aceeaşi clasă ca şi titularii
drepturilor ai căror însoţitori sunt.
..................................................................................
e) scutirea de plata impozitelor şi taxelor locale.
Aceste scutiri se aplică şi văduvelor nerecăsătorite

Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.

S-a eliminat textul �În situaţia că
titularii au afecţiuni grave care-i fac
netransportabili dreptul de transport
poate fi transmis unei persoane
stabilite prin împuternicire dată la
filiala veteranilor de război de care
aparţin� întrucât s-ar transfera
dreptul la transport gratuit unor
persoane care nu au legătură cu
veteranii de război.

S-a reformulat litera e) pentru a se
evita paralelismul legislativ întrucât
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de gradul I, beneficiază de acelaşi drepturi de
transport gratuit şi la aceiaşi clasă ca şi
titularii drepturilor ai căror însoţitori sunt.
..........................................................................
e) scutirea de impozite a indemnizaţiilor şi a
rentei lunare, acordate potrivit prezentei legi,
de impozitul pe pensii pe o singură locuinţă,
pe terenurile din municipii, oraşe şi comune şi
pe alte venituri, cu excepţia celor provenite
din activităţi comerciale. Aceste scutiri se
aplică şi văduvelor nerecăsătorite ale
veteranilor de război;
f) scutirea de plata abonamentului de telefon
în care se include 100 impulsuri, precum şi
abonamentelor de radioteleviziune. Aceste
scutiri se aplică şi văduvelor supravieţuitoare
ale veteranilor de război, care nu s-au
recăsătorit;
g) acordarea unui ajutor anual pentru
acoperirea unei părţi din costul chiriei,
energiei electrice şi energiei termice �
aprovizionării cu combustibil lichid, solid sau
gaze naturale, după caz � pentru nevoi
casnice, al cărui cuantum se va stabili, în
funcţie de evoluţia preţurilor, prin hotărâre de
Guvern pe baza propunerilor asociaţiilor
veteranilor de război. Ajutorul anual se va
asigura prin organele care efectuează plata
indemnizaţiilor de veteran de război, din
fondurile puse la dispoziţie în acest scop de la
bugetul de stat;
..........................................................................
k) bilete de tratament gratuite, în staţiuni
balneoclimaterice, pe baza reglementărilor

ale veteranilor de război;
f) scutirea de plata abonamentului de telefon,
precum şi abonamentelor de radio şi televiziune.
Aceste scutiri se aplică în proporţie de 50% şi
văduvelor supravieţuitoare ale veteranilor de război,
care nu s-au recăsătorit;
g) acordarea unui ajutor anual pentru acoperirea
unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi
energiei termice � aprovizionării cu combustibil
lichid, solid sau gaze naturale, după caz � pentru
nevoi casnice, al cărui cuantum se va stabili, în
funcţie de evoluţia preţurilor şi posibilităţile
bugetului de stat, prin hotărâre de Guvern pe baza
propunerilor asociaţiilor veteranilor de război.
Ajutorul anual se va asigura prin organele care
efectuează plata indemnizaţiilor de veteran de
război, din fondurile puse la dispoziţie în acest scop
de la bugetul de stat;
..........................................................................
k) bilete de tratament gratuite, în staţiunile
balneoclimaterice, pe baza reglementărilor stabilite
de către Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul
de Interne, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
şi Ministerul Sănătăţii şi Familiei, în limita a
minimum 4% din numărul total al veteranilor,
văduvelor de război şi văduvelor  veteranilor de
război; contravaloarea biletelor asigurate de
Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, în limita
plafonului de 3% din numărul veteranilor,
văduvelor acestora şi al văduvelor de război se
suportă din fondurile bugetului asigurărilor sociale
de stat şi se distribuie prin casele teritoriale de
pensii, iar contravaloarea biletelor asigurate de
Ministerul Sănătăţii şi Familiei, în limita a

prevederile referitoare la scutirea de
impozit a indemnizaţiei şi rentei se
regăsesc la art.5 lit.a) din Ordonanţa
Guvernului nr.73/1999 privind
impozitul pe venit, cu modificările şi
completările ulterioare.
De asemenea, scutirea de impozit pe
pensii s-a considerat a fi o măsură
discriminatorie faţă de pensionarii
care nu au calitatea de veteran.

Pentru a se preciza faptul că acest
ajutor anual nu se poate acorda decât
în limita resurselor financiare
existente.

Pentru o mai corectă formulare.
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stabilite de către Ministerul Apărării
Naţionale, Ministerul de Interne şi Ministerul
Muncii şi Solidarităţii Sociale, în limita a
minimum 4% din numărul total de veterani de
război, văduve de război şi văduve de veterani
de război. Contravaloarea biletelor asigurate
de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
în limita plafonului de 3% din numărul
veteranilor, văduvelor acestora şi ale
văduvelor de război se suportă din bugetul
asigurărilor sociale de stat şi se distribuie prin
casele judeţene de pensii, iar contravaloarea
biletelor asigurate de Ministerul Sănătăţii şi
Familiei în limita de 1% din numărul celor de
mai sus şi se suportă din Fondul asigurărilor
sociale de sănătate şi se distribuie prin casele
judeţene de asigurări;
l) obţinerea gratuită de către invalizii de
război a protezelor cardiace, auditive,
oftalmologie, dentare şi ortopedice, a cârjelor,
a ghetelor ortopedice şi a cărucioarelor. De
aceleaşi drepturi beneficiază şi veteranii de
război, a căror stare de sănătate s-a înrăutăţit
datorită împrejurărilor în care au participat pe
front, pe baza recomandărilor medicale.�

minimum 1% din numărul veteranilor,  văduvelor
acestora şi al văduvelor de război se suportă din
fondul asigurărilor sociale de sănătate şi se
distribuie prin casele de asigurări de sănătate
judeţene.
Din numărul total de bilete gratuite primite de
asociaţiile de veterani de război, 10% vor fi
repartizate văduvelor de război care nu s-au
recăsătorit.
l) obţinerea gratuită de către invalizii de război a
protezelor care se acordă conform contractului
cadru adoptat în baza Legii nr.145/1997 a
asigurărilor sociale de sănătate. De aceleaşi drepturi
beneficiază şi veteranii de război, a căror stare de
sănătate s-a înrăutăţit datorită împrejurărilor în care
au participat pe front, pe baza recomandărilor
medicale.�

Autori: deputaţii Smaranda Dobrescu şi Valentin
Adrian Iliescu

S-a considerat necesară specificarea
procentului de bilete gratuite acordat
văduvelor de război, completându-se
textul cu aceasă nouă teză.

Întrucât protezele se acordă conform
contractului cadru adoptat în baza
Legii nr.145/1997.

4 6. Alineatul 3 al articolului 16 va avea
următorul cuprins:
�Veteranilor şi văduvelor de război li se
asigură în mod gratuit locuri de veci în
cimitirele militare şi civile, proprietate
publică. Veteranilor de război li se asigură
funeralii cu onoruri militare, potrivit gradului
avut la data decesului, conform

Se propune reformularea textului ca pct.5 după cum
urmează:
�5. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
�Art.16. � Veteranii de război şi văduvele de război
suferinzi pot beneficia, la cerere, şi în condiţiile
legii, de internare în centre de îngrijire şi asistenţă şi
alte aşezăminte de ocrotiri sociale ce se vor mai
înfiinţa.

S-a propus înlocuirea denumirilor
�cămine de bătrâni şi cămine spital�
cu �centre de îngrijire şi asistenţă�,
pentru corelare cu termenii din anexa
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.102/1999 privind protecţia
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reglementărilor în vigoare pentru cadrele
militare active. Slujbele religioase se asigură
gratuit de către capelani în garnizoanele
militare.�

Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne
şi Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale vor lua
în comun măsuri în vederea construirii dotării şi
administrării de centre de îngrijire şi asistenţă
pentru veteranii de război, invalizii şi văduvele de
război lipsiţi de familie.
Veteranilor şi văduvelor de război li se asigură în
mod gratuit locuri de înhumare în cimitirele militare
şi civile, sau incinerare, după caz. Veteranilor de
război li se asigură funeralii cu onoruri militare,
potrivit gradului avut la data decesului, conform
reglementărilor în vigoare pentru cadrele militare
active. Slujbele religioase se asigură gratuit de către
capelani în garnizoanele militare.�

Autori: deputaţii Smaranda Dobrescu şi Adrian
Mărăcineanu

specială şi încadrarea în muncă a
persoanelor cu handicap.

S-a considerat mai realistă soluţia de
acordare a unui �loc de înhumare� �
ceea ce înseamnă pe o perioadă de 7
ani. S-a introdus sintagma �sau
incinerare, după caz� pentru a se
cuprinde în lege şi soluţia de
acordare gratuită a acestui serviciu
funerar acelor persoane care optează
pentru el.

5 Art.II. - Prevederile prezentei legi referitoare
la acordarea unor facilităţi de ordin bănesc
altele decât cele reglementate prin Legea
nr.44/1994 privind veteranii de război,
precum şi unele drepturi ale invalizilor şi
văduvelor de război,  cu  modificările
ulterioare, se aplică începând cu data de 1
ianuarie 2002.

Se propune eliminarea textului.

Autor: deputat Valentin Adrian Iliescu

Întrucât data intrării în vigoare a
prezentei legi nu poate fi stabilită cu
certitudine având în vedere că
aplicarea prevederilor ei necesită o
pregătire organizatorică.
Conform normelor de tehnică
legislativă se prezumă că legea va
intra în vigoare la data publicării ei în
Monitorul Oficial al României.

6 Art.III. - Legea nr.44/1994 privind veteranii
de război, precum şi unele drepturi ale
invalizilor şi văduvelor de război, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.172 din 7 iulie 1994, cu modificările şi

Se propune să devină art.II:
�Art.II. - Legea nr.44/1994 privind veteranii de
război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi
văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr.172 din 7 iulie 1994, cu

Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă, ca urmare a
eliminării articolului II.
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completările ulterioare, precum şi cu cele
aduse prin prezenta lege se va republica în
Monitorul Oficial al României, Partea I,
dându-se textelor o nouă numerotare.

modificările şi completările ulterioare, precum şi cu
cele aduse prin prezenta lege se va republica în
Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se
textelor o nouă numerotare.

Acest proiect de lege a fost adoptat de comisie, în forma prezentată în raport, cu unanimitate de voturi.

    PREŞEDINTE, SECRETAR,
SMARANDA DOBRESCU PAVEL TODORAN

Întocmit,
Expert Monica Rallu CURTA
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