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AVIZ 
asupra propunerii legislative pentru modificarea art.14 din Legea nr. 44/1994 privind 

veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată spre 
dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă pentru modificarea art.14 din Legea 
nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor 
de război, trimisă cu adresa nr. Pl.x 739 din 5 noiembrie 2007 şi înregistrată sub  nr.32/781 
din 06.11.2007. 
             În conformitate cu dispoziţiile art.75 din Constituţia României, republicată şi ale 
art.92 alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională.  
 Senatul a respins iniţiativa legislativă în şedinţa din 31 octombrie 2007. 
           Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia a dezbătut propunerea legislativă, menţionată mai sus, în şedinţa din 28 
noiembrie 2007. 
 Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de 
motive, punctul de vedere negativ al Guvernului, avizul favorabil Consiliului Economic şi 
Social, precum şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 610 din 15.05.2007.  

În raport de obiectul şi conţinutul acesteia, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 

În urma dezbaterilor Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât avizarea negativă 
a propunerii legislative, întrucât aceasta a rămas fără obiect odată cu intrarea în vigoare a 
Legii nr. 303/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de 
război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, publicată în 
Monitorul Oficial al României, nr. 785 din 20.11.2007, lege ce reglementează şi mărirea 
procentului rentei lunare pentru veteranii de război decoraţi cu Medalia „Crucea 
comemorativă a celui de al doilea război mondial 1941-1945” .  
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