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AVIZ  
asupra proiectului de Lege pentru abrogarea unor prevederi din 

domeniul pensiilor de serviciu, pentru modificarea art.1 din Legea 
nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, 

veteranilor şi văduvelor de război, pentru abrogarea alin.(2) şi (3) ale 
art.11 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi 

unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor, precum şi pentru 
modificarea art 85 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.82/2006 

pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la 
acţiunile militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor 

celui decedat 
 

        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 proiectul de Lege 
pentru abrogarea unor prevederi din domeniul pensiilor de serviciu, 
pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de 
indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, 
pentru abrogarea alin.(2) şi (3) ale art.11 din Legea nr.44/1994 privind 
veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor, 
precum şi pentru modificarea art 85 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului 
armatei participant la acţiunile militare şi acordarea unor drepturi 
acestuia şi urmaşilor celui decedat, trimis cu adresa nr. Plx 42 din 11 
februarie 2019 şi înregistrat sub nr. 4c-15/119 din 12.02.2019. 

  Conform dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, 
şi ale art. 92 alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  
            Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia a dezbătut proiectul de Lege, menţionat mai sus, în 
şedinţa din 19 martie 2019. 
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   Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, 
expunerea de motive, avizul Consiliului Economic și Social şi avizul 
Consiliului Legislativ nr. 979 din 11.10.2018. 
    În urma dezbaterilor Comisia, cu unanimitate de voturi pentru, a 
hotărât avizarea negativă a proiectului de Lege deoarece membrii 
Comisiei au dezbătut și avizat favorabil un proiect ce modifică Legea nr. 
44/1994 și care reglementează în mod detaliat drepturile invalizilor și 
văduvelor de război. 
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