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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2016 pentru 

modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor 
şi văduvelor de război şi pentru stabilirea unor măsuri privind drepturile prevăzute la art.11 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 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa nr. PLx 124/2017 din 13 februarie 2017, cu dezbaterea pe fond, 
în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2016 

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

văduvelor de război şi pentru stabilirea unor măsuri privind drepturile prevăzute la art.11 din Legea nr.44/1994 privind 

veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2016 
pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi 

văduvelor de război şi pentru stabilirea unor măsuri privind drepturile prevăzute la art.11 din Legea nr.44/1994 privind 

veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război în sensul majorării cuantumului 
acestor indemnizaţii şi sporuri. 

Bucureşti, 5 aprilie 2017 
Nr. 4c-7/190  
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La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1228/06.12.2016) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru apărare ordine publică şi siguranţă naţională (nr.4c-12/172/21.02.2017) 
• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.4c-11/277/21.02.2017) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale  

(nr.4c-5/93/22.02.2017) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr.4c-2/197/05.04.2017) 
• punctul de vedere al Guvernului (nr.199/02.03.2017) 
 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia 
României, republicată. 
 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 4 aprilie 2017 au participat, în conformitate cu prevederile 
art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat: 

� d-l Marius Nasta – Secretar de Stat, Ministerul Apărării Naţionale 
� d-l Adrian Marius Rândunică - Secretar de Stat, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale 
� d-l Robert Iulian Stănescu – preşedinte, Casa Naţională de Pensii Publice  
� d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale. 
 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 17 deputaţi, din totalul de 21 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 8 februarie 2017. 
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Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, 
şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

 
În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu 

amendamente, redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 

 
 

  PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
   Adrian Solomon      Violeta Răduţ 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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ANEXĂ 
 

AMENDAMENTE ADMISE: 
 

Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 
Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

1.  
__ 

 
Titlul Legii  
 
Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.92/2016 pentru 
modificarea art.1 din Legea 
nr.49/1991 privind acordarea de 
indemnizaţii şi sporuri invalizilor, 
veteranilor şi văduvelor de război 
şi pentru stabilirea unor măsuri 
privind drepturile prevăzute la 
art.11 din Legea nr.44/1994 
privind veteranii de război, 
precum şi unele drepturi ale 
invalizilor şi văduvelor de război 
 

 
Nemodificat  

 

2.  
__ 
 
 

 
Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.92 din 29 
noiembrie 2016 pentru 
modificarea art.1 din Legea 
nr.49/1991 privind acordarea de 
indemnizaţii şi sporuri invalizilor, 
veteranilor şi văduvelor de război 
şi pentru stabilirea unor măsuri 

 
Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.92 din 29 
noiembrie 2016 pentru 
modificarea art.1 din Legea 
nr.49/1991 privind acordarea de 
indemnizaţii şi sporuri invalizilor, 
veteranilor şi văduvelor de război 
şi pentru stabilirea unor măsuri 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 
Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

privind drepturile prevăzute la 
art.11 din Legea nr.44/1994 
privind veteranii de război, 
precum şi unele drepturi ale 
invalizilor şi văduvelor de război, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 1005 din 
14 decembrie 2016. 
 

privind drepturile prevăzute la 
art.11 din Legea nr.44/1994 
privind veteranii de război, 
precum şi unele drepturi ale 
invalizilor şi văduvelor de război, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 1005 din 
14 decembrie 2016, cu 
următoarele modificări şi 
completări: 
 
Autori: membrii comisiei 
 

 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

3.  
Titlul ordonanţei 
 
Ordonanţă de urgenţă a 
Guvernului pentru modificarea 
art.1 din Legea nr.49/1991 
privind acordarea de indemnizaţii 
şi sporuri invalizilor, veteranilor şi 
văduvelor de război şi pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
drepturile prevăzute la art.11 
din Legea nr.44/1994 privind 
veteranii de război, precum şi 
unele drepturi ale invalizilor şi 
văduvelor de război 
 
 

 
__ 

 
1. Titlul ordonanţei de 
urgenţă se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
“Ordonanţă de urgenţă a 
Guvernului pentru modificarea 
art.1 din Legea nr.49/1991 
privind acordarea de indemnizaţii 
şi sporuri invalizilor, veteranilor şi 
văduvelor de război, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri 
privind drepturile acordate 
veteranilor de război, invalizilor 
şi văduvelor de război, precum şi 
văduvelor veteranilor de 
război” 
 
Autori: membrii comisiei 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
 
 
 
 
Corelare cu modificările 
propuse. 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 
Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

 
4.  

Art.I. – Articolul 1 din Legea 
nr.49/1991 privind acordarea de 
indemnizaţii şi sporuri invalizilor, 
veteranilor şi văduvelor de 
război, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 
162 din 1 august 1991, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"- Art.1. - Invalizilor de război, 
veteranilor de război şi văduvelor 
de război li se acordă o 
indemnizaţie după cum urmează: 
a) invalizilor de război: 
- 259 de lei lunar, pentru marii 
mutilaţi şi cei încadraţi în gradul I 
de invaliditate; 
- 231 de lei lunar, pentru cei 
încadraţi în gradul II de 
invaliditate; 
- 196 de lei lunar, pentru cei 
încadraţi în gradul III de 
invaliditate; 
b) veteranilor de război: 
- 161 de lei lunar. 
c) văduvelor de război, dacă nu 
s-au recăsătorit: 
- 161 de lei lunar." 

 
__ 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 
Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

 
5.  

Art.II. - La data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă, drepturile prevăzute la 
art. 11 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, care se 
raportează la indemnizaţia de 
veteran de război, rămân la 
nivelul aflat în plată pentru luna 
octombrie 2016. 
 

 
__ 

 
2. Articolul II se abrogă. 
 
Autor: membrii comisiei 

 
Pentru ca drepturile 
care se raportează la 
indemnizaţia 
veteranului de război, 
respectiv indemnizaţia 
văduvelor veteranilor 
de război, să se 
raporteze la noul 
cuantum, stabilit 
potrivit art.I. 

6.  
Art.III. - Prezenta ordonanţă de 
urgenţă intră în vigoare la data 
de 1 ianuarie 2017. 
 

 
__ 

 
Nemodificat  

 

7.  
__ 

 
__ 

 
3. După articolul III se 
introduc două articole, 
articolele IV şi V, cu 
următorul cuprins: 
„Art.IV. – (1) Drepturile 
băneşti acordate în temeiul 
Legii nr.49/1991 privind 
acordarea de indemnizaţii şi 
sporuri invalizilor, veteranilor 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
 
Având în vedere că 
numărul de 
beneficiari este mult 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 
Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

şi văduvelor de război, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, al Legii 
nr.44/1994 privind veteranii 
de război, precum şi unele 
drepturi ale invalizilor şi 
văduvelor de război, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi al 
Legii nr.49/1999 privind 
pensiile I.O.V.R., cu 
modificările şi completările 
ulterioare, şi plătite prin 
casele de pensii/casele de 
pensii sectoriale, nu se au în 
vedere la acordarea 
indemnizaţiei sociale pentru 
pensionari reglementată de 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.6/2009 privind 
instituirea pensiei sociale 
minime garantate, aprobată 
prin Legea nr.196/2009, cu 
modificările ulterioare. 
(2) Prevederile alin.(1) se 
aplică începând cu data de 
întâi a lunii următoare celei în 
care intră în vigoare legea de 
aprobare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă. 
 

în scădere, pentru a 
le aduce un omagiu 
pentru efortul făcut 
s-au propus 2 
amendamente, 
respectiv ca 
drepturile acordate 
prin cele trei acte 
normative să nu fie 
avute în vedere la 
acordarea 
indemnizaţiei sociale 
pentru pensionari.  
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 
Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

Art.V. – (1) Drepturile băneşti 
acordate în temeiul Legii 
nr.49/1991 privind acordarea 
de indemnizaţii şi sporuri 
invalizilor, veteranilor şi 
văduvelor de război, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, al Legii 
nr.44/1994 privind veteranii 
de război, precum şi unele 
drepturi ale invalizilor şi 
văduvelor de război, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi al 
Legii nr.49/1999 privind 
pensiile I.O.V.R., cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se indexează anual 
prin legea bugetului de stat. 
(2) La data intrării în vigoare 
a legii de aprobare a 
prezentei ordonanţe de 
urgenţă, se abrogă: 
a) art.21 din Legea 
nr.49/1991 privind acordarea 
de indemnizaţii şi sporuri 
invalizilor, veteranilor şi 
văduvelor de război, publicată 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.162 din 
1 august 1991, cu modificările 

 

 
Al doilea 
amendament se 
referă la creșterea 
anuală a 
indemnizației, cu o 
suma stabilită prin 
legea bugetului de 
stat, şi nu prin 
hotărâre a 
Guvernului. 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 
Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

şi completările ulterioare;  
b) art.21 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;  
c) alin.(2) al art.3 din Legea 
nr.49/1999 privind pensiile 
I.O.V.R., publicată în 
Monitorul Oficial, Partea I, al 
României nr.135 din 1 aprilie 
1999, cu modificările şi 
completările ulterioare.” 
 
Autori: membrii comisiei 
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