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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTATILOR 

Comisia pentru munca si protectie sociala         Nr.27/064/3 iunie 2003 
 
 

RAPORT  DE  ÎNLOCUIRE 
asupra propunerii legislative pentru modificarea alineatului (1) al articolului 2 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri 

invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi 
 
 
 În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputatilor, Comisia pentru munca si protectie sociala a fost sesizata pentru dezbatere 
pe fond cu propunerea legislativa pentru modificarea alineatului (1) al articolului 2 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, 
veteranilor si vaduvelor de razboi, trimisa comisiei cu adresa nr.662 din 25 februarie 2003. 
 

 La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizul primit de la Consiliul Legislativ, punctul de vedere al Guvernului, precum si avizele de la 
urmatoarele comisii: 

1. Comisia pentru drepturile omului, culte si problemele minoritatilor nationale 
2. Comisia pentru buget, finante si banci. 
 

Comisia a fost sesizata cu dezbaterea si avizarea propunerii legislative mai sus mentionata în procedura obisnuita. 
 

Propunerea legislativa face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor constitutionale. 
 

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare modificarea alin.(1) al art.2 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri 
invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi, astfel încât sa se majoreze sporul pentru fiecare luna de participare la razboi ce depaseste un an calendaristic, de la 
3.000 lei la 30.000 lei. 

 

Comisia propune Plenului aprobarea propunerii legislative pentru a se îmbunatati prevederile Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizatii si 
sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi. 

 

 La dezbaterea acestei propuneri legislative a participat ca invitat d-na Georgeta Juganaru – director general adjunct în cadrul Ministerului Muncii si 
Solidaritatii Sociale. 
 

La lucrarile comisiei au fost prezenti 19 deputati, din totalul de 20 membri ai comisiei. 
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În urma dezbaterii propunerii legislative în sedinta din data de 3 iunie 2003, Comisia propune adoptarea acesteia cu urmatoarele modificari: 
 

I. Amendamente admise 
 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea propunerii legislative cu urmatoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text initial 
Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

propunerii amendamentelor 
0 1 2 3 
 
1 

 
Articol unic. – Alineatul (1) al articolului 2 din Legea 
nr.49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri 
invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi, publicata 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.162 din 1 
august 1991, cu modificarile si completarile ulterioare, 
se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
“(1) Invalizii, precum si veteranii de razboi primesc, pe 
lânga indemnizatiile prevazute la art.1 si un spor de câte 
30.000 lei lunar pentru primul an de participare la 
razboi, indiferent de durata participarii, la care se 
adauga câte 15.000 lei pentru fiecare luna de 
participare la razboi ce depaseste un an calendaristic.” 

 
Se propune reformularea textului ca art.I, dupa cum urmeaza: 
“Art.I. – Alineatul (1) al articolului 2 din Legea nr.49/1991 
privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor 
si vaduvelor de razboi, publicata în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.162 din 1 august 1991, cu modificarile si 
completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
“(1) Invalizii, precum si veteranii de razboi primesc, pe lânga 
indemnizatiile prevazute la art.1 si un spor de câte 30.000 lei 
lunar pentru primul an de participare la razboi, indiferent de 
durata participarii, la care se adauga câte 30.000 lei pentru 
fiecare luna de participare la razboi ce depaseste un an 
calendaristic.” 
 

Autor: deputat Paula Ivanescu 

 
Pentru respectarea normelor de 
tehnica legislativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S-a considerat ca suma propusa 
este mai acoperitoare pentru 
masura reparatorie ce se are în 
vedere. 

 
2 

 
__ 

 
Se propune introducerea dupa art.I a unui text nou, ca art.II, 
dupa cum urmeaza:  
“Art.II. – Prezenta lege intra în vigoare la 1 ianuarie 2004.” 
 
Autor: deputat Smaranda Dobrescu 

 
Din ratiuni de ordin financiar 
bugetar. 
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II. Amendamente respinse 
 

În cursul dezbaterilor, Comisia a respins urmatorul amendament: 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamentul propus si autorul acestuia Motivare  

0 1 2 3 
 
1 

 
Articol unic. – Alineatul (1) al articolului 2 din 
Legea nr.49/1991 privind acordarea de 
indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si 
vaduvelor de razboi, publicata în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.162 din 1 august 
1991, cu modificarile si completarile ulterioare, 
se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
“(1) Invalizii, precum si veteranii de razboi 
primesc, pe lânga indemnizatiile prevazute la art.1 
si un spor de câte 30.000 lei lunar pentru primul 
an de participare la razboi, indiferent de durata 
participarii, la care se adauga câte 15.000 lei 
pentru fiecare luna de participare la razboi ce 
depaseste un an calendaristic.” 

 
D-l deputat Marcu TUDOR propune reformularea textului 
dupa cum urmeaza: 
“Articol unic. – Alineatul (1) al articolului 2 din Legea 
nr.49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri 
invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi, publicata în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.162 din 1 august 
1991, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si 
va avea urmatorul cuprins: 
“(1) Invalizii, precum si veteranii de razboi primesc, pe lânga 
indemnizatiile prevazute la art.1 si un spor de câte 60.000 lei 
lunar pentru primul an de participare la razboi, indiferent de 
durata participarii, la care se adauga câte 40.000 lei pentru 
fiecare luna de participare la razboi ce depaseste un an 
calendaristic.” 
 

 
Argumente pentru sustinere: 
Pentru acordarea unei sume care 
sa reprezinte un ajutor substantial. 
 
Argumente pentru respingere: 
Aceasta majorare nu poate fi 
sustinuta financiar. 

 

Comisia a aprobat prezentul raport cu unanimitate de voturi. 
 
 

PRESEDINTE,      SECRETAR, 
Smaranda DOBRESCU     Ion MÎNZÎNA  

 
 
Întocmit,  
Expert Monica Rallu CURTA 


