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R A P O R T 
asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.44/1994 privind 
veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de 

război 
 
 
 

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 pentru modificarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de 
război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, trimisă cu 
adresa nr. Pl.x 276 din 10 aprilie 2006. 
 
La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere avizele: 
• Consiliului Legislativ (nr.1447/18.10.2005 - favorabil) 
• Consiliului Economic şi Social (nr.2557f/17.11.2005 - negativ) 
• Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr.243/04.05.2006 - negativ) 
• Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.31/453/27.04.2006 - negativ) 
• Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic (nr.26/843/26.04.2006 - negativ) 
precum şi punctul de vedere al Guvernului (nr.79/10.01.2006 - 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 majorării drepturilor acestor beneficiari, precum şi instituirea 
acordării unor drepturi suplimentare. 
 
Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative 
din următoarele considerente: 
a) art.13 lit.b) din proiect restrânge sfera beneficiarilor Legii nr.44/1994, aşa cum 
sunt definiţi veteranii de război în art.1 din legea în vigoare. 
b) nu sunt precizate sursele acoperirii sporului de cheltuieli ale bugetului de stat pe 
care le generează aplicarea prevederilor propunerii legislative, aşa cum se 
precizează în art.15 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu 
modificările ulterioare.  
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2. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform 
prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată.  

 
3. La dezbaterea propunerii legislative nu au participat invitaţi. 
 
4. La lucrările comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 18 membri 

ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 
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 18 mai 2006, Comisia propune respingerea 
iniţiativei legislative. 

 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
 Stelian DUŢU     Karoly KEREKES 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Expert Monica Rallu CURTA 
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