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RAPORT  COMUN 
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 şi Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci au fost sesizate, prin adresa nr. Plx 149 din 7 

aprilie 2010, cu dezbaterea pe fond 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, în conformitate cu art.97 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, comisiile au avut în vedere:  

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1261/03.11.2009) 

• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.31/273/20.04.2010). 

• avizul negativ al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională (nr.32/98/14.04.2010) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.37/383/21.04.2010). 

• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.184/25.01.2010). 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

art. 16 lit. e) 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 scutirii de la plata 

impozitelor şi taxelor locale, precum şi de la plata impozitului pe terenurile  

agricole (nu arabile, aşa cum prevede reglementarea în vigoare a legii) în 

suprafaţă de până la 5 hectare, atât a veteranilor de război, văduvelor de 

război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război. 

 

Comisiile propun Plenului Camerei Deputaţilor respingerea  

iniţiativei legislative din următoarele considerente: 

- extinderea scutirilor respective pentru toate terenurile cu 

destinaţie agricolă conduce la diminuarea veniturilor bugetelor locale şi 

determină influenţe financiare asupra bugetului general consolidat; 

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 276/2006 privind finanţele 

publice locale cu modificările şi completările ulterioare, actele normative 

intrate în vigoare după aprobarea bugetelor locale şi care conţin implicaţii 

asupra acestora, trebuie să conţină dispoziţii referitoare la modalitatea de 

asigurare a surselor de acoperire a diminuării veniturilor sau a majorării 

cheltuielilor bugetare aferente exerciţiului bugetar pentru care s-au 

aprobat bugetele locale respective.   

 

 Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 

conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

Comisiile au dezbătut  propunerea legislativă în şedinţe separate.  

La şedinţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din data de 16 

iunie 2010 au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 19 membri, iar la 

şedinţa Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci din data de 20 aprilie 2010 

au fost prezenţi 30 de deputaţi din totalul de 35 membri ai acesteia. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 54 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, la dezbaterea propunerii legislative din cadrul Comisiei pentru 

buget, finanţe şi bănci a participat doamna Doina Pârcălabu, preşedinte al 

Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, iar la 
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dezbaterea din cadrul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au 

participat doamna Graţiela Iordache, secretar de stat în Ministerul 

Finanţelor Publice, doamna Doina Pârcălabu, preşedinte al Casei Naţionale 

de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi doamna Gabriela 

Mateescu, director în Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

Raportul comisiilor a fost adoptat cu majoritate de voturi. 

 

Propunerea legislativă  a fost  respinsă de Senat în şedinţa din 31 

martie 2010. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

 

 
PREŞEDINTE,     PREŞEDINTE, 
Victor Paul DOBRE                               Viorel  ŞTEFAN 
 

 
 

SECRETAR,      SECRETAR,    
 Kerekes KAROLY                                  Iuliu NOSA 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,                                                Întocmit, 
Expert parlamentar Monica Rallu Curta           Consilier parlamentar Mariana Bărdiţă 

      Expert parlamentar Vasilica Popa 
Şef serviciu,            
Consilier parlamentar Elena Mesaroş                                      
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