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CAMERA DEPUTAŢILOR Data 21 iunie 2001
Comisia pentru muncă şi protecţie socială Nr. 2/XVIII/7

RAPORT
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.215/2000 pentru modificarea şi completarea

Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război şi a
Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război

În urma examinării proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.215/2000 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război şi a
Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, în şedinţa din 20
iunie 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 Articol unic. � Se aprobă Ordonanţa de
urgenţă nr.215/2000 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.44/1994 privind
veteranii de război, precum şi unele drepturi
ale invalizilor şi văduvelor de război şi a Legii
nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii
şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor
de război.

Se propune completarea textului la final cu
sintagma �cu următoarele modificări:�

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Ca urmare a modificărilor aduse
textului ordonanţei.
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2 Art.I, punctul 3
3. După articolul 13 se introduce articolul 131
cu următorul cuprins:
�Art.131. � Veteranii de război care nu sunt
decoraţi cu ordine, medalii sau cruci de război
prevăzute la art.13 alin. (1) lit.a) şi b), dar
cărora le-a fost conferită medalia �Crucea
comemorativă a celui de-al doilea război
mondial, 1941-1945�, beneficiază de o rentă
lunară echivalentă cu 25% din solda de grad a
unui sublocotenent.�

Se propune introducerea în Legea de aprobare a
unui text nou, ca pct.1, cu următorul cuprins:
�1. La articolul I, punctul 3 va avea următorul
cuprins:
3. După articolul 13 se introduce articolul 131 cu
următorul cuprins:
�Art.131. � Veteranii de război care nu sunt decoraţi
cu ordine, medalii sau cruci de război prevăzute la
art.13 alin. (1) lit.a), b) şi c), dar cărora le-a fost
conferită medalia �Crucea comemorativă a celui de-
al doilea război mondial, 1941-1945�, beneficiază
de o rentă lunară echivalentă cu 25% din solda de
grad a unui sublocotenent.�

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.

Pentru a se repara o eroare materială,
întrucât a fost omisă litera c) a
articolului 13 din Legea nr.44/1994.

3 __ Se propune introducerea în Legea de aprobare a
unui text nou, ca pct.2, cu următorul cuprins:
�2. La articolul II, după punctul 2 se introduce un
punct nou, 3, cu următorul cuprins:
3. După articolul 2 se introduce articolul 21 cu
următorul cuprins:
�Art.21. � Sumele prevăzute la art. 1 şi art.2 alin.(1)
se indexează prin Hotărâre a Guvernului, funcţie de
rata inflaţiei.�

Autor: deputat Gheorghe Barbu

Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.

Întrucât sumele fixe acordate se
devalorizează accentuat şi nu mai
reprezintă un suport real.
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În cursul dezbaterii în comisie, următoarele amendamente nu au fost acceptate:

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus şi autorul
acestuia Motivare

0 1 2 3

1 Art.I, punctul 2
2. După ultimul alineat al
articolului 13 se introduce un nou
alineat cu următorul cuprins:
�Veteranii de război care, din cauza
deficitului de teren în localităţile
unde domiciliază, nu au putut fi
împroprietăriţi conform legii vor
putea fi împroprietăriţi cu aceleaşi
suprafeţe în alte localităţi decât cea
de domiciliu.�

D-na deputat Maria Apostolescu propune
reformularea textului după cum urmează:
�2. După ultimul alineat al articolului 13 se
introduce un nou alineat cu următorul
cuprins:
�Veteranii de război care, din cauza
deficitului de teren în localităţile unde
domiciliază, nu au putut fi împroprietăriţi
conform legii vor putea fi împroprietăriţi
cu aceleaşi suprafeţe în alte localităţi decât
cea de domiciliu, în cadrul judeţului.�

Argumente pentru susţinere:
Pentru a se circumstanţia situaţiile în
care se pot face împroprietăriri în alte
localităţi.

Argumente pentru respingere:
Întrucât s-a considerat mai
acoperitoare formularea din textul
iniţial.

2 Art.I, punctul 2
2. După ultimul alineat al
articolului 13 se introduce un nou
alineat cu următorul cuprins:
�Veteranii de război care, din cauza
deficitului de teren în localităţile
unde domiciliază, nu au putut fi
împroprietăriţi conform legii, vor
putea fi împroprietăriţi cu aceleaşi

Dl deputat Nicolae Enescu propune
reformularea textului după cum urmează:
�2. După ultimul alineat al articolului 13 se
introduce un nou alineat cu următorul
cuprins:
�Veteranii de război care, din cauza
deficitului de teren în localităţile unde
domiciliază, nu au putut fi împroprietăriţi
conform legii, vor putea fi împroprietăriţi

Argumente pentru susţinere:
Întrucât prin Legea nr.169/1997
pentru modificarea şi completarea
Legii fondului funciar nr.18/1991, la
articolul V, se face vorbire despre
atribuirea în folosinţă sau, după caz,
în proprietate a terenurilor şi pentru
veteranii de război cărora nu li s-au
atribuit terenuri potrivit Legii
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suprafeţe în alte localităţi decât cea
de domiciliu.�

cu aceleaşi suprafeţe în alte localităţi decât
cea de domiciliu.
Veteranii de război pot să fie
împroprietăriţi cu terenurile pe care au
executat case şi construcţii gospodăreşti,
anexe, grădini.�

nr.44/1994.

Argumente pentru respingere:
Întrucât prin această propunere se
intervine în regimul general al
proprietăţii.

    PREŞEDINTE, SECRETAR,
SMARANDA DOBRESCU ION MÎNZÎNĂ

Întocmit,
Expert Monica Rallu CURTA
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