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R A P O R T 
asupra propunerii legislative privind modificarea şi completarea Legii 

nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor 
şi văduvelor de război astfel cum a fost republicată în Monitorul Oficial, 

Partea I nr.783 din 28/10/2002 
 

 
1. În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată în 
fond, în procedură obişnuită, în vederea examinării şi întocmirii raportului, cu  
propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.44/1994 privind 
veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război 
astfel cum a fost republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.783 din 28/10/2002, 
trimisă cu adresa nr.P.L.X 281 din 10 aprilie 2006. 
 
La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere avizele: 

• Consiliului Legislativ (nr.367/6.10.2005 - favorabil) 
• Consiliului Economic şi Social (nr.2245/13.10.2005 - negativ) 
• Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr.247/3.05.2006 - negativ) 
• Comisiei juridice,de disciplină şi imunităţi (nr.458/27.04.2006 - negativ) 

precum şi punctul de vedere al Guvernului (nr.3397/19.12.2005 - negativ). 
 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Legii 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 includerii în categoria beneficiarilor legii mai sus invocate şi a 
orfanilor de război. 
 
Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative 
din următoarele considerente: 
a) Nu se justifică lărgirea sferei de cuprindere în categoria orfanilor a persoanelor 
care au beneficiat de această formă de ocrotire, deoarece tutela este o sarcină 
socială şi se deschide în cazurile în care minorul este lipsit de ocrotirea părintească, 
iar sub aspectul îndatoririlor părinteşti, drepturile şi îndatoririle părintelui au 
acelaşi conţinut. Cu toate acestea, tutela ia sfârşit prin ajungerea minorului la vârsta 
majoratului, la decesul acestuia sau la încetarea motivelor care au determinat 
instituirea tutelei. 
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b) Minorul pus sub tutelă nu succede în drepturile tutorelui, iar la încetarea tutelei 
devin incidente dispoziţiile art.140 din Codul familiei cu privire la obligaţiile 
tutorelui la încetarea sarcinii tutelei. 
c) Deşi această iniţiativă legislativă conduce la influenţe financiare suplimentare, 
ea nu respectă prevederile alineatului (5) al art.138 din Constituţia României, 
republicată, „Nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare” şi nici cele ale art.15 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu 
modificările ulterioare. 
 

2. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform 
prevederilor art. 73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 
 

3. La dezbaterea proiectului a participat, în conformitate cu prevederile 
art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, dna Georgeta Bratu – 
director în cadrul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. 

 
4. La lucrările comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 18 membri 

ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu 6 voturi pentru şi 5 voturi împotrivă. 

 
5. Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 5 aprilie 

2006. 
 

6. Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 
 
 În urma dezbaterii în şedinţa din 16 mai 2006, Comisia propune respingerea 
propunerii legislative. 
 
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
 Stelian DUŢU      Karoly KEREKES 
          
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Expert Monica Rallu CURTA 
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