
 
 
 
 
 
 
Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale  

 
 
 

  Domnului deputat 

   Valentin Iliescu, 

  Preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială 

 

 

AVIZ 

asupra propunerii legislative de modificarea a Legii nr. 49 din 29 iulie 1991 

privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi 

văduvelor de război 

 
 

  Biroul   permanent   al Camerei Deputaţilor a trimis, cu adresa 

nr. 382 din 16 februarie 1998, Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale, în vederea avizării, propunerea legislativă 

de modificarea a Legii nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de 

indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război. 

  În urma dezbaterilor în şedinţele sale din datele de 11 şi 18 

martie 1998, comisia a hotărât, cu majoritate de voturi, să o avizeze favorabil, 

cu următoarele amendamente: 
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Nr. 
crt. 

Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
1.     Art. 1 din Legea 

49/1991 - "Pensionarilor 
invalizi, veteranilor şi 
văduvelor de război li se 
acordă o indemnizaţie, 
după cum urmează: 
a) Invalizilor de război 
- 2000 lei lunar, pentru 
marii mutilaţi şi cei 
încadraţi în gradul I de 
invaliditate; 
- 1500 lei lunar, pentru cei 
încadraţi în gradul II de 
invaliditate; 
- 1200 lei lunar, pentru cei 
încadraţi în gradul III de 
invaliditate; 
b) Veteranilor de război 
- 1000 lei lunar 
c) Văduvelor de război, 
dacă nu s-au recăsătorit 
- 1000 lei lunar". 

     Domnii deputaţi 
Marţian Dan şi Şerban 
Rădulescu-Zoner au 
propus, în plus de textul 
propunerii legislative a 
domnului deputat Petre 
Ţurlea, de modificare a  
art. 2 alin. 1 din Legea 
nr. 49/1991, şi 
reformularea art. 1 din 
aceeaşi lege astfel încât să 
se specifice nivelul actual 
al indemnizaţiei acordate 
invalizilor de război, pe de 
o parte, şi să se stabilească 
la 60.000 lei nivelul 
indemnizaţiilor lunare 
acordate veteranilor de 
război şi văduvelor de 
război, dacă nu s-au 
recăsătorit, pe de altă 
parte. 
    Propunerea a fost 
acceptată cu 8 voturi 
pentru. 
    În consecinţă, articolul 1 
din lege va avea 
următoarea formulare: 
    Art. 1 "Pensionarilor 
invalizi, veteranilor şi 
văduvelor de război li se 
acordă o indemnizaţie, 
după cum urmează: 
a) Invalizilor de război 
- 70.109 lei lunar pentru 
marii mutilaţi şi cei 
încadraţi în gradul I de 
invaliditate; 
- 52.653 lei lunar, pentru 
cei încadraţi în gradul II de 
invaliditate; 
- 42.128 lei pentru cei 
încadraţi în gradul III de 
invaliditate; 
b) veteranii de război 
primesc o indemnizaţie de 
60.000 lei lunar pentru 

    S-a avut în vedere faptul 
că modificarea art. 2(1) 
din Legea 49/1991, care 
face obiectul propunerii 
legislative în dezbatere, 
potrivit amendamentelor 
formulate presupune 
modificarea implicită şi a 
art. 1 al acestei legi. 
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fiecare an de participare la 
război, la care se adaugă 

  câte 5000 lei pentru fiecare
lună de participare la  
război ce depăşeşte un an 
calendaristic; 
c) văduvele de război, 
dacă nu s-au recăsătorit, 
primesc o indemnizaţie 
lunară de 60.000 lei". 

 

2.     Art. 2(1) din propunerea 
legislativă a domnului 
deputat  Petre Ţurlea  - 
"Invalizii, precum şi 
veteranii de război 
primesc, pe lângă 
indemnizaţiile prevăzute la 
art. 1, şi un spor de câte 
60.000 lei lunar pentru 
fiecare an de participare la 
război, la care se adaugă 
câte 5.000 lei pentru 
fiecare lună de participare 
la război ce depăşeşte un 
an calendaristic". 

    Domnul deputat Şerban 
Rădulescu-Zoner a propus 
reformularea art. 2(1), 
după cum urmează: 
    Art. 2(1) - "Invalizii de 
război primesc, pe lângă 
indemnizaţiile prevăzute la 
art. 1, şi un spor de câte 
60.000 lei lunar pentru 
fiecare an de participare la 
război, la care se adaugă 
câte 5.000 lei pentru 
fiecare lună de participare 
la război ce depăşeşte un 
an calendaristic". 
    Amendamentul propus a 
fost aprobat cu majoritatea 
voturilor exprimate în 
comisie. 

    S-a avut în vedere 
sacrificiul deosebit făcut 
de persoanele încadrate în 
această categorie. 

3.      Domnul deputat Petre 
Ţurlea a propus 
introducerea unui nou 
alineat, la art. 2 după  
alin. 1, numerotat ca  
alin. 11, cu următorul 
cuprins: 
     Art. 2(11) - "În funcţie 
de evoluţia preţurilor şi 
tarifelor, indemnizaţiile 
prevăzute la art. 1 şi 2(1) 
se actualizează prin 
Hotărâre de Guvern odată 
cu indexările aplicate 
pensiilor şi celorlalte 
drepturi de asigurări 
sociale de stat." 
    Amendamentul propus a 
fost însuşit de comisie. 

    Autorul a considerat că 
astfel se va evita în viitor 
apariţia unor discrepanţe 
faţă de alte categorii de 
indemnizaţii. 

 

PREŞEDINTE,  
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Marţian Dan 


