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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială 

 

 Comisiei pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională  

Bucureşti, 23 septembrie 2019   
Nr. 4c-9/298  Nr. 4c-15/347 

 
 
 

Către 
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative 
pentru modificarea art.1 al Legii nr.49/1991 privind acordarea de 
indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, 
trimisă Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională pentru examinare pe fond, 
cu adresa nr.Plx228/2019 din 10 aprilie 2019. 

 
 
 
PREŞEDINTE,      PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON        ION MOCIOALCĂ 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială 
 Comisia pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă 
naţională 

Bucureşti, 23 septembrie 2019   
Nr. 4c-9/298  Nr. 4c-15/347 
 

  
 

 
RAPORT  COMUN 

asupra propunerii legislative pentru modificarea art.1 al Legii 
nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, 

veteranilor şi văduvelor de război 
 

 
 
 

În temeiul art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională au fost sesizate, prin adresa nr. Plx.228/2019 din 10 aprilie 
2019, cu dezbaterea pe fond, a propunerii legislative pentru modificarea 
art.1 al Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri 
invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război. 

 
 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

art.1 din Legea nr.49/1991, în sensul modificării cuantumurilor 
indemnizaţiilor lunare acordate invalizilor, veteranilor şi văduvelor de 
război. 

 
La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în 

vedere:  
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1251/28.12.2018) 
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• avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.6585/18.12.2018) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/309/16.04.2019) 
• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.484/08.04.2019). 
 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, 
conform prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  

 
În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisiile au dezbătut 
propunerea legislativă în şedinţe separate. 

 
La şedinţa Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională din data de 6 mai 2019, din totalul de 21 de membri au 
participat la lucrări deputaţii conform listei de prezenţă.  

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 
hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative. 

 
La şedinţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din data de 11 

septembrie 2019 şi-au înregistrat prezenţa 20 de deputaţi din totalul de 
21 de membri.  

 
În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi pentru şi 3 voturi împotrivă, respingerea 
propunerii legislative. 

La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare: 

• dl Ioan Petru Căprariu – președinte, Casa Națională de Pensii 
Publice 

• d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii ș i Justiției 
Sociale. 
 
 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 8 aprilie 
2019. 

 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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În urma finalizării dezbaterilor, cele două Comisii propun Plenului 
Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative întrucât aceasta a 
rămas fără obiect ca urmare a adoptării Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului 103 din 29 noiembrie 2018 pentru modificarea art. 1 din Legea 
nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, 
veteranilor şi văduvelor de război. 

 
 

 
PREŞEDINTE,     PREŞEDINTE, 
Adrian Solomon     Ion Mocioalcă 
 
 
 
 
 
SECRETAR,      SECRETAR,   
Violeta Răduţ     Dumitru Lupescu 

 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo      
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