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AVIZ
referitor la proiectul de Ordonanta de urgen^a pentru costiplefarea 

Legii iir.49/1991 privind acordarea de indemnizatii §i sporuri 
invalizilor, veteranilor vaduvelor de razboi

Analizand proiectul de Ordonanfa de urgenta pentru 
completarea Legii nr,49/1991 privind acordarea de indemniza^ii §i 
sporuri invalizilor, veteranilor §i vaduvelor de razboi, transmis de 
Secretariatul General al Guvemului cu adresa nr. 175 din 09.06.2021 §i 
inregistrat la Consiliul Legislativ cu nr.D489 din 09.06.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV

intemeiul art2 alm,(l) lita) din Legeanr.73/1993, republicalSfi al arL46(2) 
din Regulamentul de organizare §i fimclionare a Consiliului Legislativ, 

Avizeaz3 favorabil proiectul de ordonan^^ de urgen^S, cu 
urmatoarele observa|ii §i propuneri:

1. Proiectul de ordonanta de urgenta vizeaza completarea art. 1 
din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizatii §i sporuri 
invalizilor, veteranilor §i vaduvelor de razboi, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, m sensul acord^rii suplimentar a unei 
indemnizatii de g^atitudine invalizilor, veteranilor §i vMuvelor de 
rSzboi.

2. Potrivit Notei de fundamentare, scopul actului normativ il 
reprezinta acordarea acestei noi indemnizatii de gratitudine, ce 
reprezinta modalitatea prin care statul roman i§i exprima recuno§tinta, 
respectul §i admiratia fata de cei care §i-au pus viafa in slujba tarii, 
precum §i o reparaOe moraia §i materiala care sa contribuie la asigurarea 
unui venit decent invalizilor, veteranilor §i vaduvelor de razboi, dreptul 
financiar acordandu-se exclusiv acestor categorii de beneficiari.
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3. Relevam faptul ci prin avizul pe care il emite, Consiliul 
Legislativ nu se poate pronun^ asupra oportunitafii solufiilor legislative 
preconizate.

4. Din considerente de redactare, precum §i sub aspectui 
respectarii normelor de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative, prevazute de Legea nr.24/2000, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, formulam urmatoarele observalii §i propuneri;

a) ca observa^ie generala, semnalSm ca pentru evitarea unor 
eventuale paralelisme legislative, inifiatorii vor analiza necesitatea 
menfinerii actualelor propuneri a§a cum au fost formulate, ca intervenlii 
asupra Legii nr.49/1991, sau eventual reconsiderarea acestora prin 
raportare §i la unele prevederi din Legea nr. 168 din 7 august 2020 
pentru recunoa^terea meritelor personalului participant la acfiuni 
militare, misiuni $i operafiipe teritoriul sau in afara teritoriului statului 
roman §i acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia §i 
urma^ilor celui decedat.

In acest context, semnalam ca in Legea nr. 168/2020 la art.8 
alEn.(l) este prevSzuta o terminologie similara cu cea din actuala 
propunere normativa, din care amintim la lit.i) §i acordarea unei „sume 
forfetare lunare, neimpozabile, in procent de 50% din salariul de baza 
minim brut pe faro, garantat in platd, reprezentdnd contravaloarea”.

b) La titlu, avand in vedere ca este vizata completarea doar a 
unui singur articol din actul normativ de baza, pentru respectarea 
normelor de tehnica legislativa, propunem ca acesta sa debuteze astfel:

„Ordonanta de urgent^ pentru completarea art.l din Legea 
nr.49/199r’

c) la penultimul paragraf ai preambulului, pentru un plus de 
claritate propunem reformularea sintagmei „constituie situalii 
extraordinare a unor reglementiri nu poate fi amanata,”.

d) la formula introductiva, pentru respectarea normelor de 
tehnica legislative, propunem redarea cu majuscuia a prepozifiei „in”.

e) In partea dispozitiv3 a pct.l se dispune introducerea a doua 
noi alineate, in timp ce subsecvent sunt redate trei alienate.

Prin urmare, pentru corectitudine, dar §i respectand exigenlele de 
tehnica legislativa, propunem ca actuala parte introductiva a art.I sa fie 
reformulata astfel:

„Art.I - La articolul 1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de 
indemnizatii §i sporuri invalizilor, veteranilor §i vaduvelor de razboi.
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publicatain Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 162 din 1 august 
1991, cu modific3rile §i completarile ulterioare, dupS alineatul (1) se 
introduc trei noi alineate, alin. (2) - (4), cu urmatorul cuprins:”

Prin urmare, pct.l va fi eliminat, lar actuala parte introductiva a 
art.I va deveni parte dispozitiva.

in textul prevazut pentru art.l alin.(3), pentru rigoaree redactarii, 
propunem ca sintagma „prevazute de alin.(2) (3) ale art. 11 din Legea 
nr.44/1994” sa fie reformulate: „prevazute la art.Il a]iii.(2) (3) din
Legea nr.44/1994'’.

f) La art.II, pentru respectarea normelor de tehnica legislativa, 
legea invocatS va fi redatS, prin indicarea completa atat a titlului, cat
a tuturor intervenliilor legislative asupra acesteia.

De asemenea, expresia „Legea 49/1991” va fi redata „Legea 
nr.49/1991”.

Lu^d in considerare faptul cd proiectul este promovat in luna 
iunie, este de analizat daca textul „se acorda incepand cu luna iunie 
2021” nu imprimS normei un caracter retroactiv.

g) In considerarea prevederilor art.70 alin, (1) din Legea 
nr.24/2000, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, 
propunem introducerea unui articol nou, art.III, care sa cuprinda 
dispozifia de republicare a Legii nr.49/1991, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, cu urmatoarea formulare:

„Art.ni - Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizadi §i 
sporuri invalizilor, veteranilor §i vaduvelor de razboi, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 162 din 1 august 1991, cu 
modificarile §i completarile ulterioare, precum §i cu completarea adusa 
prin prezenta ordonanfa de urgenta, va fi republicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu- 
se textelor o noua numerotare.”

Bucure§ti
Nr.416/9.06.2021
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