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*) Not CTCE:
Forma consolidat a LEGII nr. 44 din 1 iulie 1994(Rep.1),
din Monitorul Oficial nr. 783 din 28 octombrie 2002, la data de
16 aprilie 2018 este realizat prin includerea modificrilor i
completrilor aduse de: HOTRÂREA nr. 1.301 din 20 noiembrie
2002; HOTRÂREA nr. 218 din 27 februarie 2003; HOTRÂREA nr. 614
din 29 mai 2003; HOTRÂREA nr. 1.006 din 22 august 2003;
HOTRÂREA nr. 1.383 din 27 noiembrie 2003; HOTRÂREA nr. 263 din
26 februarie 2004; ORDONANA DE URGEN nr. 12 din 23 martie
2004; HOTRÂREA nr. 808 din 27 mai 2004; HOT RÂREA nr. 1.297 din
19 august 2004; LEGEA nr. 596 din 15 decembrie 2004; HOT!RÂREA
nr. 1.765 din 22 decembrie 2005; HOT"RÂREA nr. 1.768 din 13
decembrie 2006; LEGEA nr. 303 din 13 noiembrie 2007; HOT#RÂREA
nr. 67 din 23 ianuarie 2008; LEGEA nr. 75 din 8 aprilie 2008;
ORDONAN$A nr. 8 din 26 ianuarie 2011; LEGEA nr. 211 din 13
noiembrie 2012; ORDONAN%A DE URGEN&' nr. 9 din 29 aprilie 2015;
LEGEA nr. 259 din 3 noiembrie 2015; LEGEA nr. 227 din 8
septembrie 2015; HOT(RÂREA nr. 900 din 29 noiembrie 2016;
ORDONAN)A DE URGEN*+ nr. 92 din 29 noiembrie 2016; LEGEA nr. 96
din 5 mai 2017.
Con,inutul acestui act apar-ine exclusiv S.C. Centrul
Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neam. /i nu este un
document cu caracter oficial, fiind destinat inform0rii
utilizatorilor.
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**) RepublicatE în temeiul art. II din Legea nr. 167/2002,
publicatF în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254
din 16 aprilie 2002, dându-se textelor o nouG numerotare.
Legea nr. 44/1994, publicatH în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 172 din 7 iulie 1994, a fost modificatI
prin:
- OrdonanJa Guvernului nr. 17/1995, publicatK în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 17 august 1995

(aprobat cu modific ri prin Legea nr. 122/1995, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 19
decembrie 1995);
- Ordonana Guvernului nr. 24/1995, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 25 august 1995
(aprobat prin Legea nr. 114/1995, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 5 decembrie 1995);
- Ordonana de urgen a Guvernului nr. 85/1997, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 din 29
decembrie 1997 (aprobat cu modific ri prin Legea nr. 246/1998,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495
din 22 decembrie 1998);
- Ordonana de urgen a Guvernului nr. 25/1999, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 31
martie 1999 (aprobat cu modificri prin Legea nr. 114/1999,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297
din 25 iunie 1999);
- Legea nr. 132/2000, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 345 din 25 iulie 2000;
- Legea nr. 135/2000, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 345 din 25 iulie 2000;
- Ordonana de urgen a Guvernului nr. 215/2000, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 25
noiembrie 2000 (aprobat cu modificri prin Legea nr. 770/2001,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din
11 ianuarie 2002);
- Legea nr. 770/2001, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 14 din 11 ianuarie 2002;
- Legea nr. 167/2002, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 254 din 16 aprilie 2002. Legea nr.
167/2002 a fost rectificat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 676 din 11 septembrie 2002.
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Conform lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONAN6A DE
URGEN78 nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicat9 în MONITORUL
OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, în cuprinsul actelor
normative în vigoare, denumirea Ministerul Administra:iei ;i
Internelor se înlocuie<te cu denumirea Ministerul Afacerilor
Interne.
Conform art. 3 din ORDONAN=A DE URGEN>? nr. 221 din 23
decembrie 2008, publicat@ în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24
decembrie 2008, se înfiinAeazB Ministerul ApCrDrii NaEionale
prin reorganizarea Ministerului ApFrGrii.
Prin HOTHRÂREA nr. 12 din 12 ianuarie 2017, publicatI în
MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 16 ianuarie 2017, s-a dispus

organizarea i funcionarea Ministerului Muncii i Justiiei
Sociale.
Prin HOTRÂREA nr. 21 din 14 ianuarie 2015, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015, s-a dispus
organizarea i funcionarea Ministerului Transporturilor.
Prin HOTRÂREA nr. 144 din 23 februarie 2010, publicat în
Monitorul Oficial nr. 139 din 2 martie 2010, s-a dispus
organizarea i func ionarea Ministerului S n tii.
Înlocuirea denumirii acestor ministere s-a realizat direct
în textul formei consolidate.
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*) Not$ CTCE:

Articolele IV %i V din ORDONAN&A DE URGEN'( nr. 92 din 29
noiembrie 2016, publicat) în Monitorul Oficial nr. 1.005 din 14
decembrie 2016, astfel cum au fost introduse de pct. 3 al art.
unic din LEGEA nr. 96 din 5 mai 2017, publicat* în MONITORUL
OFICIAL nr. 334 din 8 mai 2017 prev+d:
Articolul IV
(1) Drepturile b,ne-ti acordate în temeiul Legii nr. 49/1991
privind acordarea de indemniza.ii /i sporuri invalizilor,
veteranilor 0i v1duvelor de r2zboi, cu modific3rile 4i
complet5rile ulterioare, al Legii nr. 44/1994 privind veteranii
de r6zboi, precum 7i unele drepturi ale invalizilor 8i v9duvelor
de r:zboi, republicat;, cu modific<rile =i complet>rile
ulterioare, ?i al Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R.,
cu modific@rile Ai completBrile ulterioare, Ci plDtite prin
casele de pensii/casele de pensii sectoriale, nu se au în vedere
la acordarea indemnizaEiei sociale pentru pensionari
reglementatF de OrdonanGa de urgenHI a Guvernului nr. 6/2009
privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobatJ
prin Legea nr. 196/2009, cu modificKrile ulterioare.
(2) Prevederile alin. (1) se aplicL începând cu data de
întâi a lunii urmMtoare celei în care intrN în vigoare legea de
aprobare a prezentei ordonanOe de urgenPQ.
Articolul V
(1) Drepturile bRneSti acordate în temeiul Legii nr.
49/1991, cu modificTrile Ui completVrile ulterioare, al Legii
nr. 44/1994, republicatW, cu modificXrile Yi completZrile
ulterioare, [i al Legii nr. 49/1999, cu modific\rile ]i
complet^rile ulterioare, se indexeaz_ anual prin legea bugetului
de stat.
(2) La data intr`rii în vigoare a legii de aprobare a
prezentei ordonanae de urgenbc se abrogd:
a) art. 2^1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de
indemnizaeii fi sporuri invalizilor, veteranilor gi vhduvelor de

rzboi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 162 din 1 august 1991, cu modificrile i completrile
ulterioare;
b) art. 21 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de
rzboi, precum i unele drepturi ale invalizilor i vduvelor de
r zboi, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 783 din 28 octombrie 2002, cu modific rile i complet rile
ulterioare;
c) alin. (2) al art. 3 din Legea nr. 49/1999 privind
pensiile I.O.V.R., publicat în Monitorul Oficial, Partea I, al
României nr. 135 din 1 aprilie 1999, cu modificrile i
completrile ulterioare.



CAP. I
Calitatea de veteran de rzboi i vduva de rzboi
ART. 1
Au calitatea de veteran de r zboi persoanele care au
participat la primul sau al doilea r!zboi mondial în armata
român" #i s-au aflat într-una din urm$toarele situa%ii:
a) au luptat în unit&'i militare - subunit()i, mari unit*+i
sau comandamente - la diferite e,aloane ori au f-cut parte din
forma.iunile logistice, astfel cum sunt prev/zute în
Nomenclatorul Marelui Stat Major;
b) au ac0ionat în unit12ile speciale din zona interioar3 la
dezamorsarea proiectilelor, precum 4i la cur56area teritoriului
de mine pân7 la 31 decembrie 1946;
c) au fost comandan8i militari sau comandan9i ai g:rzilor
militare ori membri în comisiile militare de control ;i recep<ie
în întreprinderi furnizoare de material de r=zboi, prev>zute în
Nomenclatorul Marelui Stat Major;
d) au luptat pe teritoriul na?ional vremelnic ocupat de
inamic, împotriva acestuia, în unit@Ai ori formaBiuni
constituite, recunoscute ca atare de Marele Stat Major;
e) au fCcut parte din justiDia militarE, poliFia militarG,
jandarmerie, din unitHIi de pompieri militari Ji companii de
poliKie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care au
acLionat în zona de operaMiuni ori s-au aflat în unitNOi sau
formaPiuni constituite Qi au acRionat în timpul rSzboiului, în
perioadele arTtate în Nomenclatorul Marelui Stat Major;
f) au devenit invalizi de rUzboi;
g) au fost prizonieri de rVzboi.
ART. 2

Sunt considerate, de asemenea, veterani de rzboi,
persoanele care au participat la primul sau al doilea r zboi
mondial, dup cum urmeaz:
------------Partea introductiv a art. 2 a fost modificat de pct. 1 al
art. I din LEGEA nr. 303 din 13 noiembrie 2007 , publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 20 noiembrie 2007.
a) cetenii români din orice teritoriu care s-au înrolat
voluntar i au luptat în rândurile armatelor Na iunilor Unite;
b) locuitorii din provinciile române ti, vremelnic ocupate
în perioada 1940-1945, care au fost încorpora i sau mobiliza i
în mod obligatoriu i au luptat în armatele altor state, în
cazul în care i-au pstrat sau redobândit cetenia român i
domiciliul în România;
c) persoanele de naionalitate german care au fost
încadrate obligatoriu în uniti ale armatei germane, în cazul
în care i-au pstrat sau redobândit cetenia român i
domiciliul în România.
ART. 3
Invalid de rzboi este veteranul de r zboi care a suferit
prin r!nire sau accidentare în timpul sau din cauza r"zboiului o
invaliditate atestat# printr-un act medical legal.
ART. 4
Prizonier de r$zboi este:
a) persoana capturat% de inamic în cursul opera&iunilor de
r'zboi, indiferent dac( a fost combatant sau necombatant, precum
)i cea asimilat* cu aceasta potrivit conven+iilor interna,ionale
la care România este parte;
b) persoana care, dup- încetarea ostilit./ilor, la 23 august
1944, a fost dezarmat0 de trupele sovietice sau germane, sau,
chiar nedezarmat1, a fost internat2 în lag3re de prizonieri;
c) elevul 4colilor militare de ofi5eri, subofi6eri 7i
mai8tri militari, trimis la studii în Germania, precum 9i
soldatul :i cadrul afla;i în aceast< =ar> la specializare,
considera?i prizonieri de r@zboi de cAtre autoritBCile germane
la 23 august 1944.
ART. 5
Calitatea de veteran de rDzboi se stabileEte de cFtre
Ministerul ApGrHrii NaIionale, pe baza actelor oficiale
solicitate de acest minister, eliberate de cJtre organele în
drept, prin care se confirmK situaLiile prevMzute la art. 1 Ni
2.
-------------

Alin. 1 al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din
LEGEA nr. 303 din 13 noiembrie 2007, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 785 din 20 noiembrie 2007.
Invalizii de r zboi, indiferent de gradul de invaliditate,
îi dovedesc calitatea prin procesul-verbal de clasare i
decizia de pensie respectiv.
Prizonierii de rzboi îi dovedesc calitatea pe baza actelor
oficiale eliberate de arhivele militare, precum i prin orice
alt document emis de Ministerul Apr rii Na ionale ori de
organul la care au fost re inu i.
------------Alin. 3 al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din
LEGEA nr. 303 din 13 noiembrie 2007, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 785 din 20 noiembrie 2007.
În cazurile în care, din diferite motive, cei îndreptii
nu posed actele oficiale solicitate ori nu li se poate elibera
dovada necesar ca urmare a inexistenei sau distrugerii
arhivelor, confirmat în scris, calitatea de veteran de rzboi
se va determina de ctre comisiile de reconstituire, cu martori,
în condiiile prevzute de lege i de metodologia stabilit în
acest scop de Ministerul Aprrii Naionale.
------------Alin. 4 al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din
LEGEA nr. 303 din 13 noiembrie 2007, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 785 din 20 noiembrie 2007.
ART. 6
Legitimaia de veteran de r zboi se elibereaz! persoanelor
prev"zute la art. 1 #i 2 de c$tre Ministerul Ap%r&rii Na'ionale.
Legitima(ia de veteran de r)zboi se poate elibera celor
îndrept*+i,i -i de c.tre Asocia/ia Na0ional1 a Veteranilor de
R2zboi sau de c3tre alte asocia4ii ale veteranilor de r5zboi
constituite legal, fiecare pentru membrii s6i; aceasta va fi
contrasemnat7 de împuternici8ii Ministerului Ap9r:rii Na;ionale.
ART. 7
Calitatea de veteran de r<zboi nu poate fi dobândit= de
persoana care:
a) a comis acte de tr>dare de patrie ori a acceptat s? fie
folosit@ de inamic ca spion sau agent de diversiune pe
teritoriul ABrii, fapte constatate printr-o hotCrâre
judecDtoreascE rFmasG definitivH;
b) a luptat ca voluntar în armate strIine împotriva JKrii
sau a NaLiunilor Unite ori a sMvârNit acte de teroare Oi crime

împotriva populaiei autohtone din teritoriile vremelnic ocupate
de inamic;
c) a dezertat din armata român în timpul r zboiului;
d) a obinut actul doveditor prevzut la art. 5 alin. 1 prin
declaraii false ori prin manopere dolosive constatate prin
hotrâre judectoreasc r mas definitiv sau când hot rârea
comisiei de reconstituire dat în condiiile art. 5 alin. 4 a
fost anulat.
Dovedirea împrejurrilor restrictive prevzute la art. 2
lit. a) i b), precum i la art. 7 lit. b) i c) revine
organului competent în stabilirea calitii de veteran de rzboi
sau se constat, dup caz, prin hotrâre judectoreasc rmas
definitiv.
În cazul în care faptele prev zute la alin. 1 lit. a), b) !i
c) au fost constatate dup" stabilirea calit#$ii de veteran de
r%zboi, precum &i în cazul prev'zut la alin. 1 lit. d), cel în
cauz( va pierde aceast) calitate *i va fi obligat, potrivit
legii, s+ restituie sumele încasate necuvenit, precum ,i
contravaloarea facilit-.ilor de care a beneficiat ca veteran de
r/zboi.
ART. 8
În afara de cazurile în care legea dispune altfel,
drepturile decurgând din calitatea de veteran de r0zboi nu sunt
transmisibile 1i ele înceteaz2 prin moartea titularului.
Drepturile decurgând din calitatea de veteran de r3zboi
decorat, legate de împropriet4rirea cu loc de cas5 sau
echivalent, sunt transmisibile mo6tenitorilor legali, dac7
titularul a depus cererea de ob8inere a acestor drepturi în
timpul vie9ii.
ART. 9
V:duva de r;zboi este so<ia supravie=uitoare a celui decedat
pe front, în prizonierat sau ca urmare a r>nilor ori bolilor
contractate pe front sau în prizonierat.
Calitatea de v?duva de r@zboi se stabileAte pe bazB de
documente, în condiCiile prevDzute în reglementErile elaborate
de Ministerul Muncii Fi JustiGiei Sociale.
CAP. II
Drepturile veteranilor de rHzboi
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*) NotV CTCE:

Ii vJduvelor de rKzboi

Conform lit. f) a alin. (1) al art. 8 din HOTWRÂREA nr.
1.301 din 20 noiembrie 2002, publicatX în MONITORUL OFICIAL nr.
864 din 29 noiembrie 2002, începând cu luna decembrie 2002, se
indexeazY cu 4,2% indemnizaZiile [i sporurile ce se acord\ în

temeiul Legii nr. 44/1994 privind veteranii de rzboi, precum i
unele drepturi ale invalizilor i vduvelor de rzboi,
republicat.
Conform lit. f) a alin. (1) al art. 8 din HOTRÂREA nr. 218
din 27 februarie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 144
din 5 martie 2003, începând cu luna martie 2003, se indexeaz cu
3,5% indemniza iile i sporurile ce se acord în temeiul Legii
nr. 44/1994 privind veteranii de r zboi, precum i unele
drepturi ale invalizilor i vduvelor de rzboi, republicat.
Conform lit. f) a alin. (1) al art. 8 din HOTRÂREA nr. 614
din 29 mai 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 6
iunie 2003 începând cu luna iunie 2003, se indexeaz cu 2,7%
indemnizaiile i sporurile ce se acord în temeiul Legii nr.
44/1994 privind veteranii de rzboi, precum i unele drepturi
ale invalizilor i vduvelor de rzboi, republicat.
Conform lit. f) a alin. (1) al art. 8 din HOTRÂREA nr.
1.006 din 22 august 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618
din 30 august 2003 începând cu luna septembrie 2003, se
indexeaz cu 2,65% indemniza!iile "i sporurile ce se acord# în
temeiul Legii nr. 44/1994 privind veteranii de r$zboi, precum %i
unele drepturi ale invalizilor &i v'duvelor de r(zboi,
republicat).
Conform lit. f) a alin. (1) al art. 8 din HOT*RÂREA nr.
1.383 din 27 noiembrie 2003, publicat+ în MONITORUL OFICIAL nr.
856 din 2 decembrie 2003 începând cu luna decembrie 2003, se
indexeaz, cu 3,1% indemniza-iile .i sporurile ce se acord/ în
temeiul Legii nr. 44/1994 privind veteranii de r0zboi, precum 1i
unele drepturi ale invalizilor 2i v3duvelor de r4zboi,
republicat5.
Conform lit. f) a alin. (1) al art. 8 din HOT6RÂREA nr. 263
din 26 februarie 2004, publicat7 în MONITORUL OFICIAL nr. 205
din 9 martie 2004, începând cu luna martie 2004, se indexeaz8 cu
2% indemniza9iile :i sporurile ce se acord; în temeiul Legii nr.
44/1994 privind veteranii de r<zboi, precum =i unele drepturi
ale invalizilor >i v?duvelor de r@zboi, republicatA.
Conform lit. f) a alin. (1) al art. 8 din HOTBRÂREA nr. 808
din 27 mai 2004, publicatC în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 28
mai 2004, începând cu luna iunie 2004, se indexeazD cu 2%
indemnizaEiile Fi sporurile ce se acordG în temeiul Legii nr.
44/1994 privind veteranii de rHzboi, precum Ii unele drepturi
ale invalizilor Ji vKduvelor de rLzboi, republicatM, cu
completNrile ulterioare.
Conform lit. f) a alin. (1) al art. 6 din HOTORÂREA nr.
1.297 din 19 august 2004, publicatP în MONITORUL OFICIAL nr. 792
din 27 august 2004, începând cu luna septembrie 2004, se
indexeazQ cu 4% indemnizaRiile Si sporurile ce se acordT în
temeiul Legii nr. 44/1994 privind veteranii de rUzboi, precum Vi

unele drepturi ale invalizilor i vduvelor de r zboi,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.
Conform lit. e) a art. 1 din HOTRÂREA nr. 1.765 din 22
decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.182 din 28
decembrie 2005, începând cu luna ianuarie 2006, se indexeaz cu
5,5% indemniza iile i sporurile ce se acord în temeiul Legii
nr. 44/1994 privind veteranii de r zboi, precum i unele
drepturi ale invalizilor i vduvelor de rzboi, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare.
Conform lit. e) a art. 1 din HOTRÂREA nr. 1.768 din 13
decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 14
decembrie 2006, începând cu luna ianuarie 2007, se indexeaz cu
5% indemnizaiile i sporurile ce se acord potrivit
prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de rzboi,
precum i unele drepturi ale invalizilor i vduvelor de r zboi,
republicat!, cu modific"rile #i complet$rile ulterioare.
Conform lit. d) a art. 1 din HOT%RÂREA nr. 67 din 23
ianuarie 2008, publicat& în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25
ianuarie 2008, începând cu luna ianuarie 2008, se indexeaz' cu
4,5% indemniza(iile )i sporurile ce se acord* potrivit
prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de r+zboi,
precum ,i unele drepturi ale invalizilor -i v.duvelor de r/zboi,
republicat0, cu modific1rile 2i complet3rile ulterioare.
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ART. 10
Timpul particip>rii în r?zboi, precum @i perioadele de
prizonierat, de spitalizare Ai de concedii medicale, ca urmare a
rBnilor suferite în rCzboi sau în prizonierat, se considerD
vechime în muncE sau în serviciu, la calcularea pensiei,
indiferent de teatrul de operaFiuni pe care au luptat.

ART. 11
VGduva de rHzboi care are dreptul la pensia I.O.V.R. în
condiIiile legii primeJte, pe lângK aceastL pensie, Mi pensia de
asigurNri sociale.
SoOul supraviePuitor al veteranului de rQzboi, care nu s-a
recRsStorit, beneficiazT de jumUtate din indemnizaVia de veteran
de rWzboi Xi din renta lunarY prevZzut[ la art. 13 \i 14, precum
]i de jum^tate din num_rul c`latoriilor gratuite la care avea
ori trebuia sb aibc dreptul, potrivit legii, sodul decedat.
Veduvele de veterani de rfzboi care nu s-au recgshtorit vor
beneficia de 100% din indemnizaiia de veteran de rjzboi, dack
solii acestora înaintea decesului nu au fost decorami cu ordine
sau medalii de rnzboi ori cu Medalia "Crucea comemorativo a
celui de-al doilea rpzboi mondial 1941-1945".
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*) Not{ CTCE:

Reproducem prevederile art. II din ORDONANA DE URGEN  nr.
92 din 29 noiembrie 2016, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 1005 din 14 decembrie 2016:
„Articolul II
La data intrrii în vigoare a prezentei ordonane de
urgen, drepturile prevzute la art. 11 din Legea nr. 44/1994
privind veteranii de r zboi, precum i unele drepturi ale
invalizilor i v duvelor de r zboi, republicat, cu modificrile
i completrile ulterioare, care se raporteaz la indemnizaia
de veteran de rzboi, rmân la nivelul aflat în plat pentru
luna octombrie 2016”.



ART. 12
Veteranii de r!zboi beneficiaz" de indemniza#iile $i de
sporul lunar, propor%ional cu timpul cât au luptat în r&zboi,
potrivit legii.
De acelea'i drepturi beneficiaz( )i v*duvele de r+zboi care
nu s-au rec,s-torit, cu exceptia sporului lunar men.ionat la
alineatul precedent.
În cazurile în care una /i aceea0i persoan1 se încadreaz2
atât în categoria de veteran de r3zboi, cât 4i în aceea de fost
de5inut politic sau deportat, inclusiv prizonier de r6zboi în
fosta U.R.S.S., luat dup7 23 august 1944 sau, de8i declarat
înainte de aceast9 dat:, a fost re;inut dup< data armisti=iului,
beneficiaz> cumulativ de drepturile b?ne@ti pe perioadele
corespunzAtoare calitBCii avute, cu condiDia ca perioadele sE
fie distincte.
Persoana prevFzutG la alineatul precedent nu poate cumula
celelalte drepturi, altele decât cele bHneIti, dar va avea
dreptul sJ opteze pentru cele mai avantajoase sau, dupK caz, sL
le obMinN pe cele care nu sunt prevOzute în prezenta lege, dar
sunt recunoscute prin lege pentru cealaltP categorie sau
celelalte categorii în care se încadreazQ.
ART. 13
Veteranii de rRzboi, cSrora le-au fost acordate ordine Ti
medalii pentru faptele de arme sUvârVite pe câmpul de luptW,
beneficiazX de urmYtoarele drepturi, dacZ nu le-au primit prin
alte legi de împropriet[rire de la data decor\rii pân] în
prezent ^i dovedesc cu acte legale dreptul solicitat:
a) cei decora_i cu Ordinul Mihai Viteazul sau Ordinul
Virtutea Aeronautic` cu spade, clasa Cavaler:
- împroprietarirea cu un lot de 5 ha teren agricol, din
rezerva creatb conform Legii fondului funciar nr. 18/1991 ,
republicatc, cu modificdrile ei completfrile ulterioare, în

localitatea de domiciliu sau un loc de cas de 500 m² în
municipiul, oraul sau comuna în care domiciliaz decoratul;
- cei decorai cu Ordinul Mihai Viteazul, de o rent lunar
echivalent cu 1,75 solde de baz ale unui sublocotenent, solda
de baz fiind compus din solda de grad i solda de func ie la
minim;
- cei decora i cu Ordinul Virtutea Aeronautic cu spade,
clasa Cavaler, de o rent lunar echivalent cu 1,75 solde de
grad ale unui sublocotenent;
b) cei decorai cu Ordinul Steaua României cu spade i
panglic de Virtute Militar sau cu Ordinul Steaua României cu
spade, Ordinul Virtutea Aeronautic cu spade, Ordinul Coroana
României cu spade i panglic de Virtute Militar sau Ordinul
Coroana României cu spade, Ordinul Crucea Regina Maria, Medalia
Virtutea Militar de Rzboi, Medalia Virtutea Maritim, Medalia
Virtutea Aeronautic sau Medalia Aeronautic, Medalia Serviciul
Credincios cu spade, Medalia Brb ie !i Credin"# cu spade,
Crucea Serviciul Credincios cu spade, Crucea Meritul Sanitar,
precum $i Medalia Virtutea Ost%&easc', numai dac( aceasta a fost
conferit) pentru fapte de arme s*vâr+ite pe câmpurile de lupt,
ale primului sau celui de-al Doilea R-zboi Mondial ori pentru
servicii deosebite aduse armatei în timp de r.zboi, în
conformitate cu prevederile art. 1:
- împropriet/rirea cu 500 m² pentru loc de cas0 în
municipiul, ora1ul sau comuna în care domiciliaz2 sau, dac3
acest lucru nu este posibil, cu 1 ha teren arabil în extravilan.
Cei decora4i cu ordinele sau medaliile prev5zute la lit. b)
beneficiaz6 de o rent7 lunar8 echivalent9 cu 1,3 solde de grad
ale unui sublocotenent.
Veteranii de r:zboi care, din cauza deficitului de teren în
localit;<ile unde domiciliaz= sau în alte localit>?i, nu au
putut fi împropriet@riAi conform legii vor fi despBgubiCi cu o
sumD ce reprezintE contravaloarea terenului la care erau
îndreptFGiHi conform legii.
Cuantumul despIgubirilor se suportJ din bugetul de stat Ki
se actualizeazL anual prin hotMrâre a Guvernului.
---------Art. 13 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANNA
DE URGENOP nr. 9 din 29 aprilie 2015, publicatQ în MONITORUL
OFICIAL nr. 299 din 30 aprilie 2015.

RSTUVWXYZ[
*) Not\ CTCE:

Potrivit alin. (1) al art. III din ORDONANA DE URGEN  nr.
9 din 29 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 299
din 30 aprilie 2015, noua baz de calcul a rentelor lunare
prevzute la art. 13 i 14 din Legea nr. 44/1994 privind
veteranii de rzboi, precum i unele drepturi ale invalizilor i
v duvelor de r zboi, republicat , cu modific rile i
completrile ulterioare, intr în vigoare la data de 1 iulie
2015.



ART. 14
Veteranii de rzboi care nu sunt decorai cu ordine, medalii
sau cruci de rzboi prevzute la art. 13 alin. 1 lit. a) i b),
dar c rora le-a fost conferit! Medalia «Crucea comemorativ" a
celui de-al doilea r#zboi mondial, 1941-1945» beneficiaz$ de o
rent% lunar& echivalent' cu 90% din solda de grad a unui
sublocotenent.
---------Art. 14 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONAN(A
DE URGEN)* nr. 9 din 29 aprilie 2015, publicat+ în MONITORUL
OFICIAL nr. 299 din 30 aprilie 2015.

,-./012345
*) Not6 CTCE:

Potrivit alin. (1) al art. III din ORDONAN7A DE URGEN89 nr.
9 din 29 aprilie 2015, publicat: în MONITORUL OFICIAL nr. 299
din 30 aprilie 2015, noua baz; de calcul a rentelor lunare
prev<zute la art. 13 =i 14 din Legea nr. 44/1994 privind
veteranii de r>zboi, precum ?i unele drepturi ale invalizilor @i
vAduvelor de rBzboi, republicatC, cu modificDrile Ei
completFrile ulterioare, intrG în vigoare la data de 1 iulie
2015.

HIJKLMNOPQ

ART. 14^1
Începând cu luna martie 2004, renta lunarR prevSzutT la art.
13 Ui 14 se calculeazV, dupW caz, în funcXie de nivelul soldei
de grad Yi al soldei de funcZie la minim ale unui sublocotenent
din cadrul Ministerului Ap[r\rii Na]ionale, stabilite conform
legii.
--------------Art. 14^1 a fost introdus de articolul unic din ORDONAN^A DE
URGEN_A nr. 12 din 23 martie 2004, publicat` în MONITORUL
OFICIAL nr. 278 din 30 martie 2004.

ART. 15
Veteranii de rzboi pot beneficia de avans ri onorifice în
grad, de regul, cu ocazia Zilei de 9 Mai - Ziua Victoriei,
potrivit propunerilor ce se fac de ctre asociaiile veteranilor
de rzboi, cu respectarea criteriilor stabilite de Ministerul
Aprrii Naionale sau de Ministerul Afacerilor Interne, dup
caz.
---------Alin. 1 al art. 15 a fost modificat de pct. 3 al art. I din
ORDONAN A DE URGEN
nr. 9 din 29 aprilie 2015, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 aprilie 2015.
Veteranii de rzboi au dreptul de a purta uniforma militar
în condiiile stabilite de Ministerul Aprrii Naionale i,
respectiv, de Ministerul Afacerilor Interne.
În semn de recunoatere a meritelor veteranilor de rzboi pe
câmpurile de lupt pentru aprarea independenei, suveranitii,
integritii teritoriale i a intereselor României, se instituie
Ziua Veteranilor de Rzboi, care se organizeaz anual pe 29
aprilie.
------------Alin. 3 al art. 15 a fost introdus de pct. 5 al art. I din
LEGEA nr. 303 din 13 noiembrie 2007, publicat! în MONITORUL
OFICIAL nr. 785 din 20 noiembrie 2007.
ART. 16
Veteranii de r"zboi #i v$duvele de r%zboi beneficiaz& 'i de
urm(toarele drepturi:
a) câte 12 c)l*torii gratuite, dus-întors, sau 24 de
c+l,torii simple, în cursul unui an calendaristic, la clasa I pe
calea ferat-, la tren de orice rang, pentru marii mutila.i,
pentru invalizii de r/zboi, precum 0i pentru veteranii de r1zboi
decora2i cu ordine 3i medalii de r4zboi.
Veteranii de r5zboi decora6i cu Medalia «Crucea comemorativ7
a celui de-al doilea r8zboi mondial, 1941-1945», cei nedecora9i,
precum :i v;duvele de r<zboi au dreptul, în cursul unui an
calendaristic, la 6 c=l>torii interne gratuite, dus-întors, sau
la 12 c?l@torii simple pe calea feratA, la tren de orice rang.
Generalii, ofiBerii Ci ceilalDi veterani de rEzboi decoraFi cu
Medalia «Crucea comemorativG a celui de-al doilea rHzboi
mondial, 1941-1945» cIlJtoresc la clasa I, iar cei nedecoraKi Li
vMduvele de rNzboi, la clasa a II-a.
Veteranii de rOzboi Pi vQduvele de rRzboi care locuiesc în
mediul rural au dreptul, în cursul unui an calendaristic, la 12
cSlTtorii interne, dus-întors, gratuite, pe mijloacele de

transport auto, pe calea ferat sau pe c ile fluviale, la
alegere.
În cadrul numrului de cltorii stabilit pentru titulari,
acetia le pot folosi i pentru însoitori. Legitimaiile de
transport tip card pot fi utilizate i de c tre so ul/so ia sau
alte persoane mandatate de titulari s le reprezinte interesele,
pe baz de procur autentificat, nefiind necesar prezena
titularului la efectuarea cltoriei.
Însoitorii marilor mutilai i ai invalizilor de gradul I
beneficiaz de aceleai drepturi de transport gratuit i la
aceeai clas ca i titularii drepturilor ai cror însoitori
sunt;
------------Lit. a) a art. 16 a fost modificat de art. unic din LEGEA
nr. 259 din 3 noiembrie 2015, publicat! în MONITORUL OFICIAL nr.
825 din 5 noiembrie 2015.
b) gratuit"#i pe mijloacele de transport în comun în mediul
urban (metrou, tramvai, troleibuz, autobuz);
c) prioritate la repartizarea $i închirierea locuin%elor din
fondul locativ de stat.
Se autorizeaz& institu'iile publice s( vând) locuin*ele din
fondul locativ de stat pe care acestea le au în administrare, la
cerere, veteranilor de r+zboi ,i v-duvelor de r.zboi care le
de/in cu contract de închiriere.
Locuin0ele închiriate veteranilor de r1zboi 2i v3duvelor de
r4zboi, aflate în proprietatea public5 a statului, pentru care
s-a solicitat cump6rarea acestora, se trec în proprietatea
privat7 a statului, prin hot8râre a Guvernului, în condi9iile
legii;
------------Lit. c) a art. 16 a fost modificat: de pct. 6 al art. I din
LEGEA nr. 303 din 13 noiembrie 2007, publicat; în MONITORUL
OFICIAL nr. 785 din 20 noiembrie 2007.
d) prioritate în acordarea de credite pentru construirea sau
cump<rarea de locuin=e în condi>ii avantajoase;
e) abrogat?;
---------Lit. e) a art. 16 a fost abrogat@ de pct. 3 al alin. (1)
art. 502 din LEGEA nr. 227 din 8 septembrie 2015, publicatA în
MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 10 septembrie 2015.

f) scutirea de plata abonamentului unui post telefonic,
precum i a abonamentelor de radio i televiziune. Aceste
scutiri se aplic în proporie de 50% i vduvelor
supravieuitoare ale veteranilor de rzboi, care nu s-au
recs torit;
g) acordarea unui ajutor anual pentru acoperirea unei p r i
din costul chiriei, energiei electrice i energiei termice
aprovizion rii cu combustibil lichid, solid sau gaze naturale,
dup caz - pentru nevoi casnice, al crui cuantum se va stabili,
în funcie de evoluia preturilor, prin hotrâre a Guvernului,
pe baza propunerilor asociaiilor veteranilor de rzboi.
Ajutorul anual se va asigura prin organele care efectueaz plata
indemnizaiilor de veteran de rzboi, din fondurile puse la
dispoziie în acest scop de la bugetul de stat*);

 !"
*) Not# CTCE:
Ajutorul prev$zut la lit. g) a art. 16 a fost stabilit anual
prin mai multe Hot%râri de Guvern:
HOT&RÂREA nr. 1.265 din 7 noiembrie 2002, publicat' în
MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 15 noiembrie 2002 prevede c(
veteranii de r)zboi, v*duvele de r+zboi, precum ,i accidenta-ii
de r.zboi în afar/ serviciului ordonat, care au suferit o
infirmitate din cauza ac0iunii mijloacelor de lupt1 ale
r2zboiului, beneficiaz3 în anul 2002 de un ajutor anual în
cuantum de 315.000 lei/persoan4 pentru acoperirea unei p5r6i din
costul chiriei, energiei electrice 7i energiei termice pentru
nevoi casnice.
HOT8RÂREA nr. 1.178 din 2 octombrie 2003, publicat9 în
MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003 prevede c:
veteranii de r;zboi, v<duvele de r=zboi, precum >i accidenta?ii
de r@zboi în afarA serviciului ordonat, care au suferit o
infirmitate din cauza acBiunii mijloacelor de luptC ale
rDzboiului, beneficiazE în anul 2003 de un ajutor anual în
cuantum de 400.000 lei/persoanF pentru acoperirea unei pGrHi din
costul chiriei, energiei electrice Ii energiei termice pentru
nevoi casnice.
HOTJRÂREA nr. 1.828 din 28 octombrie 2004, publicatK în
MONITORUL OFICIAL nr. 1.039 din 10 noiembrie 2004 prevede cL
veteranii de rMzboi, vNduvele de rOzboi, precum Pi accidentaQii
de rRzboi în afara serviciului ordonat, care au suferit o
infirmitate din cauza acSiunii mijloacelor de luptT ale
rUzboiului, beneficiazV în anul 2004 de un ajutor anual în
cuantum de 460.000 lei/persoanW pentru acoperirea unei pXrYi din
costul chiriei, energiei electrice Zi energiei termice pentru
nevoi casnice.
HOT[RÂREA nr. 1.344 din 3 noiembrie 2005, publicat\ în
MONITORUL OFICIAL nr. 991 din 9 noiembrie 2005 prevede c]

veteranii de rzboi, v duvele de rzboi, precum i accidentaii
de rzboi în afara serviciului ordonat, care au suferit o
infirmitate din cauza aciunii mijloacelor de lupt ale
rzboiului, beneficiaz în anul 2005 de un ajutor anual în
cuantum de 53 lei (RON)/persoan pentru acoperirea unei p r i
din costul chiriei, energiei electrice i energiei termice
pentru nevoi casnice.
HOTRÂREA nr. 1.750 din 6 decembrie 2006, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 1.000 din 14 decembrie 2006 prevede c
veteranii de rzboi, vduvele de rzboi, precum i accidentaii
de rzboi în afara serviciului ordonat, care au suferit o
infirmitate din cauza aciunii mijloacelor de lupt ale
rzboiului, beneficiaz în anul 2006 de un ajutor anual în
cuantum de 57 lei/persoan pentru acoperirea unei pri din
costul chiriei, energiei electrice i energiei termice pentru
nevoi casnice.
HOTRÂREA nr. 1.556 din 19 decembrie 2007, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 20 decembrie 2007 prevede c!
veteranii de r"zboi, v#duvele de r$zboi, precum %i accidenta&ii
de r'zboi în afara serviciului ordonat care au suferit o
infirmitate din cauza ac(iunii mijloacelor de lupt) ale
r*zboiului beneficiaz+ în anul 2007 de un ajutor anual în
cuantum de 90 lei/persoan, pentru acoperirea unei p-r.i din
costul chiriei, energiei electrice /i energiei termice pentru
nevoi casnice.
HOT0RÂREA nr. 900 din 29 noiembrie 2016, publicat1 în
MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 29 noiembrie 2016, veteranii de
r2zboi, v3duvele de r4zboi, precum 5i accidenta6ii de r7zboi în
afara serviciului ordonat, care au suferit o infirmitate din
cauza ac8iunii mijloacelor de lupt9 ale r:zboiului, beneficiaz;
în anul 2016 de un ajutor anual în cuantum de 335 lei/persoan<
pentru acoperirea unei p=r>i din costul chiriei, energiei
electrice ?i energiei termice pentru nevoi casnice.

@ABCDEFGHI

h) asigurarea gratuit a 4 mc lemne de foc sau echivalent
cJrbuni pentru marii mutilaKi de rLzboi din mediul rural Mi
urban care folosesc asemenea combustibil;
i) asigurarea de facilitNOi la obPinerea buteliilor de
aragaz;
j) asistenQa medicalR gratuitS în toate instituTiile
medicale civile de stat sau militare Ui asigurarea de
medicamente gratuite atât în tratamentele ambulatorii, cât Vi pe
timpul spitalizWrii;
k) bilete de tratament gratuite, în staXiunile
balneoclimaterice, pe baza reglementYrilor stabilite de
Ministerul ApZr[rii Na\ionale, Ministerul Afacerilor Interne,

Ministerul Muncii i Justiiei Sociale i de Ministerul
Sntii, în limita a minimum 4% din numrul total al
veteranilor, vduvelor de r zboi i v duvelor veteranilor de
r zboi; contravaloarea biletelor asigurate de Ministerul Muncii
i Justiiei Sociale, în limita plafonului de 3% din numrul
veteranilor, vduvelor acestora i al vduvelor de rzboi, se
suport din fondurile bugetului asigurrilor sociale de stat i
se distribuie prin casele teritoriale de pensii, iar
contravaloarea biletelor asigurate de Ministerul Sntii, în
limita a minimum 1% din numrul veteranilor, vduvelor acestora
i al vduvelor de rzboi, se suport din Fondul de asigur!ri
sociale de s"n#tate $i se distribuie prin casele de asigur%ri de
s&n'tate jude(ene.
Din num)rul total de bilete gratuite primite de asocia*iile
de veterani de r+zboi, 10% vor fi repartizate v,duvelor de
r-zboi .i v/duvelor de veterani de r0zboi, care nu s-au
rec1s2torit;
------------Paragraful 2 al lit. k) a art. 16 a fost modificat de pct. 6
al art. I din LEGEA nr. 303 din 13 noiembrie 2007, publicat3 în
MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 20 noiembrie 2007.
l) ob4inerea gratuit5 de c6tre invalizii de r7zboi a
protezelor care se acord8 conform contractului-cadru adoptat în
baza Legii asigur9rilor sociale de s:n;tate nr. 145/1997**). De
acelea<i drepturi beneficiaz= >i veteranii de r?zboi, a c@ror
stare de sAnBtate s-a înrCutDEit datoritF împrejurGrilor în care
au participat pe front, pe baza recomandHrilor medicale;
m) reduceri cu 50% ale costului biletelor de intrare la
toate spectacolele, iar la serbIrile naJionale li se vor rezerva
5% din totalul locurilor;
n) acces gratuit la manifestKrile cultural-sportive
organizate de unitLMile Ministerului ApNrOrii NaPionale Qi ale
Ministerului Afacerilor Interne;
o) accesul la Cercul Militar NaRional, la cercurile militare
de garnizoanS, la casele de culturT, la cUminele de garnizoanV,
la restaurantele Wi popotele aparXinând Ministerului ApYrZrii
Na[ionale \i Ministerului Afacerilor Interne, precum ]i la
locurile de agrement ale acestora în acelea^i condi_ii ca `i
cadrele active.

abcdefghij

**) Legea asigurkrilor sociale de slnmtate nr. 145/1997 a
fost abrogatn de art. 108, alin. (1) din ORDONANoA DE URGENpq
nr. 150 din 31 octombrie 2002, publicatr în MONITORUL OFICIAL
nr. 838 din 20 noiembrie 2002. ORDONANsA DE URGENtu nr. 150 din
31 octombrie 2002, publicatv în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 20

noiembrie 2002 a fost abrogat de art. 317, alin. (3) din LEGEA
nr. 95 din 14 aprilie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
372 din 28 aprilie 2006.



ART. 16^1
Pentru a putea beneficia de facilit ile prevzute la art.
16 lit. a) persoanelor respective li se vor elibera legitimaii
de transport tip card, personalizate cu numele i codul numeric
personal ale fiecrui beneficiar. Modul de utilizare, modelul,
precum i datele ce vor fi înscrise în legitimaiile de
cltorie tip card vor fi stabilite prin norme metodologice
aprobate prin hotrâre a Guvernului.
Cardul utilizat este cel emis persoanelor respective de
ctre Casa Naional de Asigurri de Sntate, care va stoca în
memorie numrul de cltorii la care are dreptul beneficiarul,
num rul de c!l"torii efectuate #i contravaloarea acestora.
------------Art. 16^1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr.
211 din 13 noiembrie 2012, publicat$ în MONITORUL OFICIAL nr.
778 din 19 noiembrie 2012, care modific% pct. 2 al art. II din
ORDONAN&A nr. 8 din 26 ianuarie 2011, publicat' în MONITORUL
OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2011.
ART. 17
Veteranii de r(zboi )i v*duvele de r+zboi suferinzi pot
benefic,, la cerere -i în condi.iile legii, de internare în
centre de îngrijire /i asisten0a 1i în alte a2ez3minte de
ocrotiri sociale ce se vor mai înfiin4a.
Ministerul Ap5r6rii Na7ionale, Ministerul Afacerilor Interne
8i Ministerul Muncii 9i Justi:iei Sociale vor lua în comun
m;suri în vederea construirii, dot<rii =i administr>rii de
centre de îngrijire ?i asisten@a pentru veteranii de rAzboi,
invalizii Bi vCduvele de rDzboi lipsiEi de familie.
Veteranilor Fi vGduvelor de rHzboi li se asigurI în mod
gratuit, dupJ caz, incinerare, locuri de veci în cimitirele
civile ori locuri de înhumare în cimitirele militare sau civile.
Veteranilor de rKzboi li se asigurL funeralii cu onoruri
militare, potrivit gradului avut la data decesului, conform
reglementMrilor în vigoare pentru cadrele militare în
activitate. Slujbele religioase se asigurN gratuit de cOtre
capelani în garnizoanele militare.
-------------

Alin. 3 al art. 17 a fost modificat de pct. 7 al art. I din
LEGEA nr. 303 din 13 noiembrie 2007, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 785 din 20 noiembrie 2007.
ART. 18
De drepturile prev zute la art. 16 lit. c), d), g), i), l),
m) i la art. 17 alin. 3 beneficiaz i accidentaii de rzboi
în afara serviciului ordonat, care au suferit o infirmitate din
cauza aciunii mijloacelor de lupt ale r zboiului.


*) Not CTCE:

A se vedea NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam de la lit. g) a
art. 16.



CAP. III
Dispozi ii finale
ART. 19
În desf!"urarea activit#$ii lor, veteranii %i v&duvele de
r'zboi vor fi sprijini(i de Ministerul Ap)r*rii Na+ionale ,i
Ministerul Afacerilor Interne prin:
a) punerea la dispozi-ie a fondurilor repartizate de la
bugetul de stat pentru plata cheltuielilor curente .i de
capital, necesare desf/0ur1rii activit23ilor de c4tre
structurile asociative ale acestora, a celor determinate de
rela5iile cu organiza6iile na7ionale 8i interna9ionale de
profil, precum :i pentru plata cotiza;iilor interna<ionale
anuale în valut= c>tre organismele interna?ionale la care
asocia@iile de veterani de rAzboi sunt afiliate;
------------Lit. a) a art. 19 a fost modificatB de pct. 8 al art. I din
LEGEA nr. 303 din 13 noiembrie 2007, publicatC în MONITORUL
OFICIAL nr. 785 din 20 noiembrie 2007.
b) asigurarea spaDiilor necesare pentru birouri, consfEtuiri
Fi activitGHi de educaIie patrioticJ Ki de cinstire a eroilor
care s-au jertfit pentru patrie;
c) asigurarea cu mijloace de transport, cu personal activ
strict necesar, în raport cu numLrul veteranilor Mi vNduvelor de
rOzboi în evidenPQ.

ART. 20
ContestaRiile privind modul de stabilire a calitSTii de
veteran de rUzboi Vi de vWduva de rXzboi se soluYioneazZ conform
Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990*).

[\]^_`abcd

*) Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990 a fost
abrogat de alin. (2) al art. 31 din LEGEA nr. 554 din 2
decembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.154 din 7
decembrie 2004.



ART. 21
Abrogat
(la 11-05-2017 Articolul 21 din Capitolul III a fost abrogat
de Litera b), Alineatul (2), Articolul V, Punctul 3, ARTICOL
UNIC din LEGEA nr. 96 din 5 mai 2017, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 334 din 08 mai 2017)
ART. 22
Suprafe ele de teren necesare împroprietririlor prevzute
la art. 13 se asigur prin grija autoritilor administraiei
publice din municipiile, oraele sau comunele în care veteranii
de rzboi îi au domiciliul sau din alte localiti când nu
exist teren disponibil în cele unde domiciliaz, în condiiile
Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicat, cu modificrile
i completrile ulterioare.
------------Art. 22 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr.
303 din 13 noiembrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
785 din 20 noiembrie 2007.
ART. 23
Pentru acoperirea tuturor cheltuielilor determinate de
aplicarea acestei legi, fondurile necesare se vor suporta de la
bugetul de stat, bugetul asigur!rilor sociale de stat sau de la
bugetele locale, în limita sumelor aprobate anual Ministerului
Ap"r#rii Na$ionale, Ministerului Afacerilor Interne,
Ministerului Muncii %i Justi&iei Sociale, celorlalte organe de
specialitate ale administra'iei publice centrale ori locale.
C(l)toria pe calea ferat* se efectueaz+ pe baz, de
legitima-ii de transport tip card puse la dispozi.ie de
Ministerul Transporturilor, la cererea asocia/iilor veteranilor
de r0zboi legal constituite. Achitarea costurilor de c1l2torie
pe calea ferat3, c4ile fluviale 5i auto jude6ene, pe baza
legitima7iilor de transport tip card, se face de c8tre
Ministerul Finan9elor Publice direct Ministerului
Transporturilor, iar costul biletelor pe mijloacele de c:l;torie
în comun din municipii <i ora=e se suport> de c?tre consiliile
jude@ene Ai locale.
Ministerele Bi celelalte organe de specialitate ale
administraCiei publice centrale Di locale, precum Ei operatorii

economici din domeniile respective de activitate vor lua fiecare
msurile necesare ce le revin pentru aplicarea prezentei legi.
------------Art. 23 a fost modificat de pct. 3 al art. II din ORDONANA
nr. 8 din 26 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
78 din 31 ianuarie 2011.
ART. 24
Pe data intrrii în vigoare a prezentei legi se abrog:
- prevederile referitoare la soiile celor mori sau
disprui în r zboi, de la art. 5 al Decretului nr. 245/1977
privind pensiile I.O.V.R.;
- art. 4 alin. (2) i art. 8 alin. (1) din Legea nr. 49/1991
privind acordarea de indemniza ii i sporuri invalizilor,
veteranilor i vduvelor de rzboi;
- Hotrârea Guvernului nr. 1.065/1990 privind gratuitile
i reducerile de tarife pentru cltoria cu mijloace de
transport feroviare i auto acordate invalizilor i veteranilor
de rzboi, pensionarilor invalizi ca urmare a participrii la
Revoluia din decembrie 1989, vduvelor de rzboi i vduvelor
celor czu i în Revolu!ie, modificat" prin Hot#rârea Guvernului
nr. 233/1991, precum $i orice alte dispozi%ii contrare.
-------

