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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte                   Bucureşti, 28 septembrie 2021                
şi problemele minorităţilor naţionale                                                    PL-x 347/2021 

         
 
Doamnei deputat  

Oana-Silvia ȚOIU,  
            Preşedintele Comisiei pentru muncă și protecție socială  
 
            Domnului deputat  

Constantin ȘOVĂIALĂ,  
            Preşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională 
 
 

       AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.47/2021 

pentru completarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri 
invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război 

                 
          În conformitate cu prevederile art.95 și 117 alin .(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

Biroul Permanent a trimis Comisiei pentru drepturile omului,  culte  şi  problemele minorităţilor 
naţionale, cu adresa nr. PL-x 347/2021 din 20 septembrie 2021, spre dezbatere şi avizare,în procedură 
de urgență,  proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.47/2021 
pentru completarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri 
invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război,   înregistrat  cu nr. 4c-6/679/ 21 septembrie 2021. 
                  Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
                  În şedinţa din 28 septembrie 2021, organizată în sistem mixt (fizic și on-line), membrii 
comisiei au examinat iniţiativa legislativă, în conformitate cu prevederile art.62 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor,  şi în urma dezbaterilor au hotărât, cu majoritate de voturi, să îi acorde aviz 
favorabil,  cu un amendament admis, prezentat în Anexă care face parte integrantă din prezentul aviz. 
                  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare. 

           
     PREŞEDINTE, 

 
   Deputat 

   Iusein   IBRAM 
 
 
 
 
Întocmit: Consilier parlamentar dr. Marcela Monica STOICA       

elena.zorila
Conf cu originalul



Anexa 
PLx 347/2021 

                                                                            
Amendament admis 

 
 

 Nr. 
crt. 

Textul Ordonanței de Urgență a Guvernului
 

Amendament admis 
(autorul amendamentelor) 

Motivare 

1. Art.I.   
.................................................................. 
(2). Invalizilor de război , veteranilor de război 
și văduvelor de război li se acordă, lunar, o 
indemnizație de gratitudine, neimpozabilă, în 
valoare de 50% din câștigul salarial mediu brut 
utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor 
sociale de stat aferent anului pentru care se face 
plata. 
 

........................................................... 
„Art.I  (2). Invalizilor de război , 
veteranilor de război și văduvelor de 
război li se acordă, lunar, o 
indemnizație de gratitudine, 
neimpozabilă, în valoare de 100% 
din câștigul salarial mediu brut 
utilizat la fundamentare bugetului 
asigurărilor sociale de stat aferent 
anului pentru care se face plata.” 
 
Autori: deputat Ilie- Alin Coleșa 
(Grupul parlamentar AUR)  
deputat Cătălin-Zamfir Manea 
(Grupul parlamentar al  Minorităților 
Naționale)

 
 
Pentru mai multă echitate 
morală 

 
 
 


