
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  
nr. 12/2004 pentru completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, 
precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război 

 
 
Potrivit prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum 

şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, veteranii de 
război cărora le-au fost acordate ordine şi medalii pentru faptele de arme săvârşite 
pe câmpul de luptă, precum şi văduvele acestora, beneficiază, pe lângă alte 
drepturi, de o rentă lunară care se calculează în funcţie de „solda de grad a unui 
sublocotenent”. 

Veteranii de război decoraţi cu Ordinul „Mihai Viteazul” sau Ordinul 
„Virtutea Aeronautică” cu spade, clasa Cavaler beneficiază de o rentă lunară 
echivalentă cu solda de bază a unui sublocotenent, compusă din solda de grad şi 
solda de funcţie la minim. 

În consecinţă, dreptul la rentă conferit de Legea nr. 44/1994, republicată, 
se acordă în mod egal tuturor participanţilor la război, indiferent de calitatea pe 
care o aveau la data concentrării sau a demobilizării. 

Sumele cuvenite cu titlu de rentă sunt suportate de la bugetul de stat şi 
sunt plătite veteranilor de război de către instituţii abilitate aparţinând sistemelor 
care le achită şi drepturile de pensie, respectiv sistemul public de pensii, cel al 
pensiilor militare, al ordinii publice şi al siguranţei naţionale. 

Din numărul total al veteranilor de război, care beneficiază de rentă, aflaţi 
în plată (circa 238.000, la nivelul lunii martie 2004), cea mai mare parte o 
reprezintă cei care sunt în evidenţa sistemului public de pensii (circa 230.000). 

Nivelul soldei de grad a unui sublocotenent şi al soldei de funcţii la 
minim sunt reglementate prin Legea nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi 
ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică 
şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil 
din aceste instituţii, cu modificările şi completările ulterioare. 

Până la data de 1 martie 2004, soldele de grad şi de funcţie ale unui 
sublocotenent, în raport de care se stabileşte renta lunară acordată veteranilor de 
război, avea aceeaşi valoare atât în sistemul de apărare naţională cât şi în celelalte 
sisteme militare. 

Legea nr. 138/1999 a fost completată prin Ordonanţă de urgenţă a 
Guvernului nr. 2/2004, majorându-se coeficientul de ierarhizare în cazul 
personalului activ din cadrul Ministerului Apărării Naţionale. Pe cale de 
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consecinţă, s-a majorat şi nivelul soldei de grad, respectiv de funcţie a 
sublocotenentului din acest sistem. 

Drept urmare, existau reglementate două cuantumuri diferite ale soldei de 
grad a unui sublocotenent, unul pentru Ministerul Apărării Naţionale şi altul pentru 
celelalte sisteme militare. 

Ca atare, începând cu data de 1 martie 2004, dată de la care se aplică 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2004, ar beneficia de un nou cuantum al 
rentei lunare numai veteranii de război proveniţi din sistemul Ministerului Apărării 
Naţionale, fapt care ar presupune aplicarea în mod discriminatoriu a prevederilor 
Legii nr. 44/1994, republicată. 

Caracterul de urgenţă al ordonanţei s-a justificat prin necesitatea acordării 
rentei lunare, în acelaşi cuantum, tuturor beneficiarilor legii, ţinând seama de 
prevederile constituţionale privind egalitatea persoanelor în faţa legii, precum şi de 
tratamentul egal ce trebuie aplicat în cazul veteranilor de război. 

De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că veteranii de război a căror 
rentă este plătită prin sistemul public de pensii, beneficiază de cuantumuri de 
pensie mai mici, renta constituind o completare a venitului. 

Există chiar situaţii în care unii veterani de război au drept unică sursă de 
venit drepturile conferite de Legea nr. 44/1994, republicată. 

Faţă de cele prezentate, prezentul act normativ prevede completarea Legii 
nr. 44/1994, republicată, în sensul ca, începând cu luna martie 2004, renta 
veteranilor de război să se calculeze în funcţie de nivelul soldei de grad şi al soldei 
de funcţie la minim ale unui sublocotenent din cadrul Ministerului Apărării 
Naţionale. 

Efortul financiar suplimentar lunar este de 27,5 miliarde lei. 
 

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2004 pentru 
completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi 
ale invalizilor şi văduvelor de război. 
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