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A V I Z 

asupra proiectului de Lege privind modificarea  art.16 lit.e) din Legea nr.44/1994 
privind veteranii de război, precum şi  unele drepturi ale invalizilor şi  văduvelor de 
război, şi  pentru completarea art.284 din Legea  nr.571/2003 privind Codul  fiscal    

 
  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu  modificările  ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege privind 
modificarea  art.16 lit.e) din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi  
unele drepturi ale invalizilor şi  văduvelor de război, şi  pentru completarea art.284 din 
Legea  nr.571/2003 privind Codul  fiscal,  transmis cu adresa nr. PL-x 548 din                 
2 noiembrie 2009, înregistrată sub nr.31/999 din  3 noiembrie 2009.  

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată 
şi ale art. art.92 alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este  Cameră  decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
şedinţa din  27 octombrie 2009. 
              În temeiul prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia a dezbătut proiectul de lege susmenţionat, 
în şedinţa din 24 noiembrie  2009. 
  Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea 
de motive şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.408 din 28 aprilie 2009, 
Guvernul, prin punctul  de vedere transmis cu  adresa nr.1414 din 2 iunie 2009, nu  
susţine adoptarea  acestei  iniţiative  legislative.   

În urma dezbaterilor, cu unanimitate de  voturi, s-a hotărât avizarea 
negativă  a iniţiativei legislative, deoarece în textul acesteia nu se regăsesc sursele de 
finanţare necesare implementării măsurilor propuse, în conformitate cu prevederile art. 
138 alin. (5) din Constituţia României, republicată, precum şi cu prevederile art. 15 din 
Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare. 
  În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege  face parte din 
categoria legilor organice. 
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