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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.16 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, 

precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război 
 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială a fost sesizată, prin adresa nr. PLx 484/2015 din 17 iunie 2015, cu dezbaterea pe fond, în procedură 

obişnuită, a proiectului de Lege pentru modificarea art.16 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi 

unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.202/09.03.2015) 

• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.4c-11/831/30.06.2015) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale  

(nr.4c-5/481/25.06.2015) 

• punctul de vedere, favorabil, al Guvernului. 

Bucureşti, 7 septembrie 2015 
Nr. 4c-7/506 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 16 lit. a) din Legea nr. 44/1994 privind 

veteranii de război precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, în sensul introducerii posibilităţii, pentru veteranii de război şi văduvele de război care locuiesc 

în mediul rural, de a utiliza cele 12 călătorii interne la care au dreptul pe an fără a mai fi condiţionate de inexistenţa 

mijloacelor de transport pe calea ferată. 

 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art.73 alin.(3)  din Constituţia 

României, republicată. 

 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 2 septembrie 2015 a participat, în conformitate cu 

prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, doamna Otilia Sava – Secretar de Stat în 

Ministerul Apărării Naţionale. 

 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 23 deputaţi, din totalul de 24 membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 15 iunie 2015. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României şi ale art.92 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 
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 În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu 

un amendament, redat în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.  

 
 
 

   PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
   Adrian Solomon      Mihăiţă Găină 
           

 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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Anexa 
 

Amendamente admise  
 

În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 
 

Nr. 
crt. 

Text Senat 
Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

1. 
 

 
Titlul legii 

Lege 
pentru modificarea art.16 din Legea 

nr.44/1994 privind veteranii de război, 
precum şi unele drepturi ale invalizilor şi 

văduvelor de război 
 

 
 

Lege 
pentru modificarea art.16 lit.a) din 

Legea nr.44/1994 privind veteranii de 
război, precum şi unele drepturi ale 

invalizilor şi văduvelor de război 
 

Autori: membrii comisiei 
 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislative şi corelare cu modificările 
aduse prin actul normativ propus. 

2.  
Articol unic. - La articolul 16 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 
modificările şi completările ulterioare, 
litera a) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„a) câte 12 călătorii gratuite, dus-întors, 
sau 24 de călătorii simple, în cursul unui 
an calendaristic, la clasa I pe calea 
ferată, la tren de orice rang, pentru marii 
mutilaţi, pentru invalizii de război, 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text Senat 
Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

precum şi pentru veteranii de război 
decoraţi cu ordine şi medalii de război. 
Veteranii de război decoraţi cu Medalia 
„Crucea comemorativă a celui de-al 
doilea război mondial, 1941-1945”, cei 
nedecoraţi, precum şi văduvele de război 
au dreptul, în cursul unui an 
calendaristic, la 6 călătorii inteme 
gratuite, dus-întors, sau la 12 călătorii 
simple pe calea ferată, la tren de orice 
rang. Generalii, ofiţerii şi ceilalţi veterani 
de război decoraţi cu Medalia „Crucea 
comemorativă a celui de-al doilea război 
mondial, 1941-1945” călătoresc la clasa 
I, iar cei 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 
călătorii interne, dus-întors, gratuite, pe 
mijloacele de transport auto, pe calea 
ferată sau pe Căile fluviale, la 
alegere. 
În cadrul numărului de călătorii stabilit 
pentru titulari, aceştia le pot folosi şi 
pentru însoţitori. Legitimaţiile de 
transport tip card pot fi utilizate şi de 
către soţul/soţia sau alte persoane 
mandatate de titulari să le reprezinte 
interesele, pe bază de procură 
autentificată, nefiind necesară prezenţa 
titularului la efectuarea călătoriei. 
Însoţitorii marilor mutilaţi şi ai invalizilor 
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Nr. 
crt. 

Text Senat 
Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

de gradul I beneficiază de aceleaşi 
drepturi de transport gratuit şi la aceeaşi 
clasă ca şi titularii drepturilor ai căror 
însoţitori sunt;” 
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