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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială         Nr.27/507/18 noiembrie 2004 
 
  

R A P O R T 
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 
 
 
 
 1. În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cu modificările şi completările intervenite 
prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.23/2003, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată pentru dezbatere pe 
fond cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele 
drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, trimis cu adresa nr.P.L.X - 679 din 10 noiembrie 2004. 
 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizele Consiliului Legislativ, Consiliului Economic şi Social, 
Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, 
precum şi punctul de vedere al Guvernului. 
  
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea lit.b) a art.13 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, 
precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu completările ulterioare. 

 
Comisia propune Plenului adoptarea proiectului de lege întrucât Legea nr.44/1994, neimpunând restricţii, acordă în prezent 
unele drepturi atât celor decoraţi cu Medalia Virtutea Ostăşească, conferită ca decoraţie de război cât şi celor decoraţi pentru 
merite deosebite pe timp de pace, prevedere ce intră în conflict cu însăşi esenţa motivaţională a Legii nr.44/1994 – acordarea 
unor drepturi veteranilor şi văduvelor de război. 

 
2. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor constituţionale şi a fost adoptat de 

Senat în şedinţa din 9 noiembrie 2004, cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constituţie, republicată. 
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3. La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, din totalul de 20 membri ai comisiei. 
 
4. Proiectul de lege, potrivit art.75 din Constituţie şi art.86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, este de competenţa 

decizională a Camerei Deputaţilor. 
 
 În urma dezbaterii în şedinţa comisiei din 16 noiembrie 2004, proiectul de lege a fost aprobat cu amendamente. 
 

 
I. Amendamente admise 

 
În urma dezbaterii în comisie, proiectul de lege se aprobă cu următoarele amendamente: 

 
 

Nr. 
crt. Text iniţial Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
propunerii 

amendamentelor 

Camera 
decizională 

0 1 2 3 4 
 
1 

 
Titlul legii 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.44/1944 privind veteranii de război, precum şi 
unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război 
 

 
Se propune reformularea titlului după cum 
urmează: 
“Lege pentru modificarea art.13 din Legea 
nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi 
unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de 
război” 
 

 
 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă, având în 
vedere că proiecftul 
de lege priveşte numai 
modificarea textului la 
care se face referire. 
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2 Articol unic. – Legea nr.44/1994 privind veteranii 

de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi 
văduvelor de război, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.783 din 28 
octombrie 2002, cu completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum urmează: 
- La articolul 13, litera b) va avea următorul 
cuprins: 
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 Serviciul Credincios cu 
spade, Crucea Meritul Sanitar, precum şi Medalia 
Virtutea Ostăşească, numai dacă aceasta a fost 
conferită pentru fapte de arme săvârşite pe 
câmpurile de luptă ale primului sau celui de-al 
doilea război mondial ori pentru servicii deosebite 
aduse armatei în timp de război, în conformitate cu 
prevederile art.1: 
- împroprietărirea cu 500 m2 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. 
  

Se propune reformularea articolului unic după 
cum urmează: 
"Articol unic. – Articolul 13 din Legea 
nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi 
unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de 
război, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.783 din 28 octombrie 
2002, cu completările ulterioare, se modifică 
după cum urmează: 
"- Partea introductivă a literei b) a alineatului 
(1) va avea următorul cuprins: 
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 Serviciul Credincios 
cu spade, Crucea Meritul Sanitar, precum şi 
Medalia Virtutea Ostăşească, numai dacă 
aceasta a fost conferită pentru fapte de arme 
săvârşite pe câmpurile de luptă ale primului sau 
celui de-al doilea război mondial ori pentru 
servicii deosebite aduse armatei în timp de
  

 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare 
a modificării titlului. 
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       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 fi despăgubiţi cu o sumă ce reprezintă 
contravaloarea terenului la care erau îndreptăţiţi, 
conform legii. 
     Cuantumul despăgubirilor se stabileşte luându-se 
în considerare valoarea terenului la data atribuirii şi 
se suportă din bugetul de stat." 

război, în conformitate cu prevederile art.1:" 
 
Autor: deputaţii Smaranda Dobrescu şi Karoly 
Kerekes 
 

S-au eliminat cele 3 
alineate pentru 
respectarea normelor 
de tehnică legislativă, 
întrucât ele nu aparţin 
literei b) ci sunt 
alineate distincte ale 
art.13.  
De asemenea, ele nu 
sunt modificate, fiind 
conforme cu textul 
publicat în Monitorul 
Oficial. 

 

     
 
 
Proiectul de lege a fost aprobat de comisie în forma propusă în prezentul raport, cu unanimitate de voturi. 

 
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
Smaranda DOBRESCU     Pavel TODORAN 

           
 
 
 
 
Întocmit,  
Expert Monica Rallu CURTA 




