
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 
CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL 

 
 

L E G E 
 

 

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 

 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

 

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 

privind drepturile prevăzute la art. 11 din Legea nr. 44/1994 privind 

veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor 
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de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1005 

din 14 decembrie 2016, cu următoarele modificări şi completări: 

 

1. Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  

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” 

 

2. Articolul II se abrogă. 

 

3. După articolul III se introduc două noi 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 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. 
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(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. 

 

Art. V. – (1) Drepturile băneşti acordate în temeiul Legii                 

nr. 49/1991, cu modificările şi completările ulterioare, al Legii                     

nr. 44/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi al 

Legii nr. 49/1999, 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 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.” 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,  

cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia 

României, republicată. 

 

 

p. PREŞEDINTELE 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE 

SENATULUI 

 

PETRU – GABRIEL  VLASE CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU 
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