
EXPUNERE DE MOTIVE

Sectiunea 1
Titlul proiectului de act normativ

Lege privind aprobarea Ordonan|ei de urgenfa a Guvernului 
pentru completarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de 

indemnizatii $i sporuri invalizilor, veteranilor $i vaduveior de razboi

Sectiunea a 2-a
Motivul emiterii proiectului de act normativ

Indemniza^iile stabilite prin Legea nr. 49/1991 privind 
acordarea de indemnizatii §i sporuri invalizilor, veteranilor §i 
vaduveior de r^boi, cu modificarile §i completarile ulterioare, 
se acorda invalizilor de razboi, veteranilor de razboi, precum §i 
vaduveior de rfeboi, daca nu s-au recasatorit, sunt in suma fixa 
§i se indexeaza in functie de rata inflatiei.

Conform prevederilor legii sus-mentionate, valoarea 
indemnizatiei lunare este de 1500 lei pentru invalizii de razboi 
gradul I, 1000 lei pentru cei incadra^i in gradul II de 
invaliditate, 900 lei pentru cei incadrati in gradul III de 
invaliditate §i 600 lei pentru veteranii §i vaduvele de razboi.

De asemenea, o mare parte dintre vaduvele de razboi 
care nu s-au recasatorit §i nu beneficiaza de pensie de asigurari 
sociale i§i ca§tiga existen^a, exclusiv din indemniza^ia acordata 
in baza acestui act normativ.

1.
Descrierea
situafiei
actuale

Indemniza^iile actuale nu au mai fost majorate din anul 
2019, situa^ie care a condus la diminuarea semnificativa a 
puterii de cumparare pentru aceste categorii de persoane.

Valoarea scazuta a indemnizatiilor nu permite 
men^inerea unui nivel de trai decent pentru beneficiarii acestor 
drepturi, fa^a de care statul §i societatea au datoria morala de a 
se intoarce cu recuno§tinta cuvenita, acordarea unei sume 
forfetare in cuantum fix compensand, din punct de vedere 
material, sacrificiile suferite de ace§tia in numele datoriei fata 
de tara.

Conform evidentelor oficiale, in Romania exista un 
num^ de 2.521 de beneficiari ai actelor normative ce acorda
drepturi bane^ti invalizilor, veteranilor §i vaduveior de razboi, 
din care 2.269 beneficiari afla^i in eviden^ele Casei Nafionale 
de Pensii Publice, 107 beneficiari aflati in evidenfele 
Ministerului Apar^ii Nationale $i 80 beneficiari aflafi in
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eviden^ele Ministerului Afacerilor Interne. Dintre ace§tia, 
2.374 sunt invalizi §i veterani de razboi care au varsta de peste 
95 de ani, starea lor de sanatate este precara, motiv pentru care 
se impune modificarea in regim de urgen^a a Legii nr. 49/1991 
prin ordonan^a de urgen|;a a Guvemului.

intrucat politica bugetara trebuie sa respecte anumite 
angajamente in ceea ce prive§te deficitul bugetar §i sa fie in 
deplin acord cu noile modific^i legislative din domeniul 
fiscal, iar la fundamentarea bugetului de stat este necesar ca 
aceste masuri sa fie aprobate prin acte normative.

Luand in considerare ca masurile de protecjie sociala 
propuse au consecinie pozitive pentru aceste categorii de 
persoane §i sunt menite sa le permita menfinerea unui nivel de 
trai decent, consideram ca acestea constituie situa^ii 
extraordinare, iar reglementarea masurilor propuse prin 
proiectul de ordonan^a de urgen^a nu poate fi amanata.

Acordarea acestei indemnizafii de gratitudine reprezinta 
modalitatea prin care statul roman i§i exprima recuno^tin^a, 
respectul §i admira|;ia fata de cei care §i-au pus viafa in slujba 
Im-ii, precum §i o repara^ie morala §i materials care sa 
contribuie la asigurarea unui venit decent invalizilor, 
veteranilor §i vaduvelor de r^boi, dreptul financiar acordandu- 
se exclusiv acestor categorii de beneficiari. De asemenea, 
indemniza^ia de gratitudine se cumuleaza cu indemniza|;ia 
prevazuta la art.l alin. (1) §i cu sporul prevazut la art. 2 alin. 
(1), ambele din Legea nr. 49/1991.

Aceasta categoric de persoane lasa mo§tenire 
genera^iilor de azi nu numai pagini de istorie, ci §i un teritoriu 
romanesc unit pentru care merita respect, onoare §i pretnire cat 
inca ne bucuram de prezenta lor.

Avem datoria fa^a de ei, adevara^ii Eroi ai Neamului 
Romanesc sa pastram recuno§tinta §i admira^ia poporului 
nostru.

1^ In cazul 
actelor 
normative 
care
transpun
legislafiei
comunitare
sau creeaza
cadrul
pentru
aplicarea

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect
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directa a 
acesteia.

Avand in vedere valoarea mica a indemniza^iilor, 
proiectul de act normativ vizeaza acordarea unei sume 
forfetare in valoare de 50% din ca§tigul salarial mediu brut 
utilizat la fiindamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat 
aferent anului pentru care se face plata.

Apreciem ca acordarea acestui drept constituie o 
necesara compensate a sacrificiului facut de aceste persoane 
in timpul r^boiului $i, ulterior, in societate.

2.
Schimbari
preconizate

Nu au fost identificate3. Alte 
informafij

Sectiunea a 3-a
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ

1. Impactul macro-economic Nu este cazul.
1^ Impactul asupra mediului 
concurenlial §i domeniul 
ajutoarelor de stat

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect

2. Impactul asupra mediului de 
afaceri
2^ Impactul asupra sarcinilor 
administrative

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect

2^. Impactul asupra 
intreprinderilor mici §i mijlocii

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect
Imbunatalirea calitatii vie^ii invalizilor, 
veteranilor $i vaduvelor de razboi.

3. Impactul social

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect

4, Impactul asupra mediului

5. Alte informatii Nu au fost identificate
Secfiunea a 4-0

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atdt pe termen 
scurt, pentru anul curent, cat §i pe termen lung (pe 5 ani)

- mii lei -
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Anul
curent

Media 
ixrmatorilor 
5 ani, dupa 
anul curent

Urmatorii 4 ani
Indicator! 2021 2022 2023 2024 2025(7 lunil

6 73 4 521
1. Modificari ale 
veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care;
a) buget de stat, din 
acesta:
- impozit pe profit;
- impozit pe venit;
b) bugete locale:
- impozit pe profit;
c) bugetul asigurarilor 
sociale de stat:
- contribufij de asigurm
2. Modificari ale 
cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din 
acesta:
- asiste.n^a sociala

54.727 64.542,548.657 75.071 67.564 60.808

b) bugete locale:
- cheltuieli de personal
- bunuri §i servicii
c) bugetul asigur^ilor 
sociale de stat:
- cheltuieli de personal
- bunuri $i servicii
3. Impact financiar, 
plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru 
acoperirea cre§terii 
cheltuielilor bugetare
5, Propuneri pentru a 
compensa reducerea 
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate 
privind fundamentarea 
modific^ilor veniturilor
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§i/sau cheltuielilor 
bugetare

Majorarea drepturilor se va efectua cu 
incadrarea in limitele de cheltuieli aprobate de 
Guvern pentru anul 2021 |i estim^ile pentru 
anii 2022-2025.

7. Alte informatii

Sectiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei in vigoare

1. Masuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor proiectului de act 
normativ;
a) acte normative in vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate, ca urmare a 
intrarii in vigoare a proiectului de act 
normativ;
b) acte normative ce urmeaza a fi elaborate 
in vederea implementarii noilor dispozitii.
1^ Compatibilitatea proiectului de act 
normativ cu legislatia in domeniul 
achizitiilor publice___________________
2. Conformitatea proiectului de act 
normativ cu legislatia comunitara in cazul 
proiectelor 
comunitare

Proiectul de act normativ nu 
se refera la acest subiect

Proiectul de act normativ nu 
se refera la acest subiect

Proiectul de act normativ nu 
se refera la acest subiecttranspun prevederice

Proiectul de act normativ nu 
se refera la acest subiect

3. Masuri normative necesare aplicarii 
directe a actelor normative europene
4. Hot^ari ale Cuifii de Justitie a Uniunii 
Europene 

Proiectul de act normativ nu 
se refera la acest subiect

5. Alte acte normative §i/sau documente 
intemationale din care decurg angajamente

Proiectul de act normativ nu 
se refera la acest subiect

Nu au fost identificate6. Alte informatii
Sectiunea a 6-a

Comultarile efectuate in vederea elabordrii proiectului de act normativ
1. Informa^ii privind procesul de consultare cu
organiza^ii neguvemamentale, institute de 
cercetare $i alte organisme implicate.___________
2. Fundamentarea alegerii organiza^iilor cu care a 
avut loc consultarea, precum §i a modului in care 
activitatea acestor organiza^ii este legata de 
obiectul proiectului de act normativ.

Proiectul de act 
normativ nu se refera la 
acest subiect

3. Consultarile organizate cu autoritatile 
administra^iei publice locale, in situatia in care 
proiectul de act normativ are ca object activitati ale

Proiectul de act 
normativ nu se refera la 
acest subiect
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acestor autoritati, in condi^iile Hotararii 
Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de 
consultare a structurilor asociative ale autoritatilor 
administraliei publice locale la elaborarea 
proiectelor de acte normative._________________
4. Consultmle desfa§urate in cadrul consiliilor 
interministeriale, in conformitate cu prevederile 
Hotararii Guvernului 
constituirea
permanente, cu modificmle §i complet^ile 
ulterioare.

Proiectul de act 
normativ nu se refera la 
acest subiect

nr. 750/2005 privind 
consiliilor interministeriale

5. Informa^ii privind avizarea de catre:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Aparare a X^ii
c) Consiliul Economic §i Social
d) Consiliul Concurenlei
e) Curtea de Conturi

Proiectul de act 
normativ a lost avizat 
de Consiliul Legislativ 
prin avizul nr .416/2021.

6. Alte informatii Nu este cazul.
Sectiunea a 7-a

Activitafi de informare publicdprivind elaborarea 
§i implementarea proiectului de act normativ

Proiectul de act normativ 
respecta prevederile art. 7 
alin. (13) din Legea nr. 
52/2003 privind transparenja 
decizionala in administra^ia 
publica, republicata.

1. Informarea societa^ii civile cu privire la 
necesitatea elaborarii proiectului de act 
normativ

2. Informarea societa^ii civile cu privire la 
eventualul impact asupra mediului in urma 
implementarii proiectului de act normativ, 
precum §i efectele asupra sanata^ii §i 
securitalii cetalenilor sau diversita^ii 
biologice

Proiectul de act normativ nu 
se refera la acest subiect

Nu au fost identificate3. Alte informatii
Secfiunea a 8-a 

Masuri de implementare
1. Masuri de punere in aplicare a proiectului 
de act normativ de catre autoritatile 
administratiei publice centrale §i/sau locale- 
infiintarea sau extinderea competentelor 
institutiilor existente

Proiectul de act normativ nu 
se refera la acest subiect

Nu au fost identificate2. Alte informatii
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Fata de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonantei de urgen^a a Guvemului pentm completarea Legii nr. 49/1991 privind 
acordarea de indemnizatii §i sporuri invalizilor, veteranilor §i vaduvelor de razboi, 
pe care il supunem Parlamentului spre adoptare.
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