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Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Nr.27/439/19 noiembrie 2007 
 
 

R A P O R T 
asupra propunerii legislative de modificare a Legii nr.44 (r1) din 01.07.1994 

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa nr. Plx 618 din 24 septembrie 2007, 
cu dezbaterea pe fond în procedură obişnuită a propunerii legislative de modificare a Legii nr.44 
(r1) din 01.07.1994. 
 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.558/02.05.2007) 
• avizul negativ al Consiliului Economic şi Social (nr.1157/18.06.2007) 
• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.31/1013/16.10.2007) 
• avizul negativ al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

(nr.32/673/06.11.2007) 
• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.1240/25.05.2007). 
 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 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 îmbunătăţirii cadrului legal cu 
caracter reparatoriu pentru persoanele la care se referă această lege, atât prin suplimentarea 
valorii financiare a unor drepturi, cât şi prin eliminarea unor drepturi existente. 
 

Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative din 
următoarele considerente: 

Obiectul de reglementare al Legii nr.44/1994 îl reprezintă, în esenţă, recunoaşterea 
meritelor veteranilor de război prin acordarea anumitor drepturi ca recompensă a faptelor de 
arme săvârşite pe câmpul de luptă. În acest scop, legiuitorul a prevăzut în lege atât dreptul la 
împroprietărire, cât şi dreptul la rentă, ca beneficii acordate veteranilor, proporţional cu acţiunile 
desfăşurate în timpul celor două conflagraţii mondiale, fapt recunoscut şi prin ierarhia 
decoraţiilor conferite acestora. Potrivit actualelor reglementări, renta se stabileşte prin raportare 
la un singur etalon, respectiv solda unui sublocotenent din cadrul Ministerului Apărării. 

Ca urmare a schimbărilor propuse de iniţiatorii propunerii legislative, recompensa 
meritelor veteranilor de război urmează să se facă diferenţiat, având ca bază de calcul soldele 
unor grade militare diferite, ceea ce contrazice spiritul legii, prin care recunoaşterea dreptului la 
rentă este proporţională şi unitară. 

Nu există concordanţă între propunerea legislativă şi Expunerea de motive, în care se 
face referire la toţi veteranii de război. O asemenea abordare este menită să creeze discriminări 
în rândurile acestora, sub aspect financiar. 

În ceea ce priveşte art.14, acesta face trimitere la lit.c) a art.13, text care nu se regăseşte 
nici în forma actuală a articolului  respectiv, nici în noua formă propusă de iniţiatori. 
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Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor 

art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 
 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 14 noiembrie 2007 au participat, în 
conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat: 

 d-na Georgeta Bratu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse  
 d-na Mariana Minea – consilier juridic, Ministerul Apărării 
 d-l Marian Alexandru – consilier superior, Ministerul Economiei şi Finanţelor. 

 
La lucrările comisiei au fost prezenţi 16 deputaţi, din totalul de 18 membri ai comisiei. 

 
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 18.09.2007. 

 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia 

României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor.  
 
 În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune respingerea iniţiativei legislative cu 15  
voturi pentru şi o abţinere. 

 
 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
 Gheorghe Barbu     Kerekes Károly  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu,  
Consilier Elena MESAROŞ 

Întocmit, 
Expert Monica Rallu Curta 

 
 


