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Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.47/2021 pentru 
completarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, 
veteranilor şi văduvelor de război 

     În conformitate cu prevederile art.95 și 117 alin. (3)  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, în procedură 
de urgență,  cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.47/2021 pentru completarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi 
sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu adresa PLx 347, înregistrată cu nr. 4c-
13/692 din data de 21 septembrie 2021. 

     Senatul, în calitate de primă Camera sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședi nța din data 
de 14 septembrie 2021. 

    Potrivit dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.91 alin. (9) pct. 1 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 

   Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.1 din Legea nr.49/1991, în 
sensul acordării suplimentare a unei indemnizaţii de gratitudine invalizilor, veteranilor şi 
văduvelor de război. Potrivit expunerii de motive, scopul actului normativ îl reprezintă 
acordarea acestei noi indemnizaţii de gratitudine, ce reprezintă modalitatea prin care statul 
român îşi exprimă recunoştinţa, respectul şi admiraţia faţă de cei care şi-au pus viaţa în slujba 
ţării, precum şi o reparaţie morală şi materială care să contribuie la asigurarea unui venit decent 
invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, dreptul financiar acordându-se exclusiv acestor 
categorii de beneficiari. 

    Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut inițiativa legislativă în şedinţa din 9 noimbrie 2021. 

    Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de motive și  
avizul favorabil al Consiliului Legislativ. 

     În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de 
lege. 

     Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

                 PREŞEDINTE,                                          SECRETAR, 
                Mihai Alexandru Badea                                        Ladanyi Laszlo-Zsolt 
 
 
 
Expert parlamentar, 
Andrada Armencea 
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