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Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Nr.27/493/19 noiembrie 2007 
 
 
 

RAPORT 
asupra propunerii legislative pentru completarea Legii nr.44/1994 privind 
veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de 

război (republicată) 
 

 
 
În temeiul art.104 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.44/1994 privind 
veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război 
(republicată), a fost retrimisă Comisiei pentru muncă şi protecţie socială pentru 
reexaminare pe fond în vederea întocmirii unui nou raport, cu adresa nr. Plx 146 
din 23 octombrie 2007. 

 
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 vederea includerii în categoria veteranilor de război şi a cetăţenilor 
români care au participat în teatrele de operaţiuni militare desfăşurate sub egida 
ONU şi NATO şi face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor 
art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 
 

În urma finalizării dezbaterilor asupra propunerii legislative, în şedinţa din 
14 noiembrie 2007 aceasta a fost supusă la vot. Cu unanimitate de voturi, membrii 
comisiei au hotărât menţinerea soluţiei de respingere, exprimată în raportul 
depus cu nr.471 în data de 16 octombrie 2007. 

 
Membrii comisiei au respins iniţiativa legislativă din următoarele 

considerente: 
Participarea forţelor armate române la misiuni în străinătate s-a făcut în 

cadrul forţelor de menţinere a păcii sub egida ONU, NATO sau a altor organizaţii 
internaţionale, pe bază de voluntariat. Pe durata misiunilor, personalul participant 
beneficiază în ţară de drepturi băneşti cuprinse în Legea nr.138/1999 privind 
salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de 
apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea 
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unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, cu modificările şi 
completările ulterioare, iar în străinătate de drepturile prevăzute de Hotărârea 
Guvernului nr.1.086/2004 privind stabilirea sporurilor specifice şi a drepturilor de 
diurnă, cazare şi hrană cuvenite personalului participant la misiuni în afara 
teritoriului statului român, republicată. 

De asemenea, în conformitate cu prevederile art.18 din Legea nr.42/2004 
privind participarea forţelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român, 
personalul participant la misiuni în afara teritoriului statului român are dreptul la 
despăgubiri pentru cazuri de invaliditate sau deces, în condiţiile şi în cuantumurile 
stabilite de legislaţia română. 

Totodată, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.82/2006 pentru 
recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare se 
reglementează modalităţile de recunoaştere a meritelor personalului armatei 
participant la acţiuni militare, prin acordarea unor distincţii şi crearea posibilităţii 
menţinerii în structurile Ministerului Apărării a celor care au devenit invalizi. 

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

comisiei. 
 
La dezbateri 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. 

 
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 14 martie 

2007. 
 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din 

Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor.  
 

 
PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

  Gheorghe Barbu    Kerekes Karoly  
     
 
 
 
 
 
Şef serviciu,  
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Întocmit, 
Expert Monica Rallu CURTA 


