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CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială Nr. 27/460/23 ianuarie 2002

RAPORT  SUPLIMENTAR
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 reexaminării 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 22 ianuarie 2002, Comisia pentru muncă şi protecţie socială propune completarea
raportului asupra proiectului de lege mai sus menţionat şi supunerea spre dezbatere şi adoptare cu următorul amendament:

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)

Text adoptat de comisie
Motivarea

0 1 2 3

1 4. Alineatul 1 al articolului 14 va avea
următorul cuprins:
�Art.14. � Veteranii de război pot beneficia
de avansări onorifice în grad, potrivit
propunerilor anuale ce se vor face de către
asociaţiile veteranilor de război cu
respectarea criteriilor stabilite de Ministerul
Apărării Naţionale sau Ministerul de Interne,
după caz.�

Se propune reformularea textului ca pct.3 după cum urmează:
�3. Alineatul 1 al articolului 14 va avea următorul cuprins:
�Art.14. � Veteranii de război pot beneficia de avansări onorifice
în grad, cu ocazia zilei de 9 Mai, Ziua Victoriei, potrivit
propunerilor anuale ce se vor face de către asociaţiile veteranilor
de război cu respectarea criteriilor stabilite de Ministerul Apărării
Naţionale sau Ministerul de Interne, după caz.�

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Pentru corelare cu punctele din
raportul comisiei nr.460 din
18.12.2001. S-a specificat data de 9
Mai pentru a lega recompensarea
morală de o dată semnificativă
pentru beneficiarii Legii nr.44/1994
care au contribuit la încheierea
războiului.

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

    PREŞEDINTE, SECRETAR,
SMARANDA DOBRESCU PAVEL TODORAN


	RAPORT  SUPLIMENTAR
	Amendamentul propus
	
	SMARANDA DOBRESCU					PAVEL TODORAN



