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RAPORT
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea
Legii 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, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin
adresa nr.Plx.330 din 12 mai 2008, cu dezbaterea pe fond în procedură
obişnuită a propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii
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.1/03.01.2008)

•

avizul

favorabil

al

Comisiei

juridice,

de

disciplină

şi

imunităţi

(nr.31/491/17.06.2008)
•

punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.297/31.01.2008)
Propunerea

legislativă

are

ca

obiect

de

reglementare

completarea art.1 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, cu o nouă literă, lit. h), astfel
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încât să beneficieze de calitatea de veteran de război şi persoanele care au
participat la primul şi al doilea război mondial în armata română şi care şiau pierdut cetăţenia română din motive neimputabile lor sau le-a fost
ridicată fără voia lor.
Comisia

propune

Plenului

Camerei

Deputaţilor

respingerea

iniţiativei legislative întrucât soluţia propusă de către iniţiator excede
prevederile Legii nr.44/1994. Veteranii de război care şi-au pierdut
cetăţenia română din motive neimputabile lor, pot solicita, în conformitate
cu dispoziţiile art.4 lit.c) din Legea cetăţeniei române nr.21/1991,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să li se acorde
cetăţenia română, procedura fiind cea prevăzută de legea mai sus
menţionată.
Propunerea legislativă 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 26 august
2008 au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor:
- Doamna Denisa Pătraşcu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului
Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse;
- Domnul locotenent-colonel Paul Nenciu, consilier juridic în cadrul
Ministerului Apărării.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 19
membri ai comisiei.
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 6 mai
2008.
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor
art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor.
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PREŞEDINTE,
Gheorghe Barbu

Şef serviciu,
Consilier Elena MESAROŞ

SECRETAR,
Kerekes Károly

Întocmit,
Expert Monica Rallu CURTA
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