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1. SCOPUL RAPORTULUI SPECIAL 

 
 

Instituţia Avocatul Poporului are drept scop apărarea drepturilor şi libertăţilor 
persoanelor fizice în raporturile acestora cu autorităţile publice. În desfăşurarea activităţii, 
în situaţiile în care Avocatul Poporului constată, cu prilejul cercetărilor întreprinse, 
lacune în legislaţie sau cazuri grave de corupţie ori de nerespectare a legilor ţării, prezintă 
celor două Camere ale Parlamentului sau, după caz, primului – ministru, rapoarte speciale 
conţinând cele constatate, în baza art. 26 alin. (2) din Legea nr. 35/1997 privind 
organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

Acest raport îşi propune să evidenţieze problemele cu care se confruntă o categorie 
deosebită de persoane - veteranii de război şi care trebuie să îşi găsească rezolvarea, 
având în vedere recunoştinţa pe care le-o datorăm pentru actele lor de eroism şi 
patriotism, cu atât mai mult cu cât aceştia se află acum la o vârstă înaintată (media de 
vârstă este de 87 de ani), cu o capacitate scăzută de a-şi apăra interesele, accentuată de 
lipsa unui cadru instituţional care să le asigure respectarea drepturilor. Totodată, raportul 
propune un set de recomandări pentru optimizarea activităţii de acordare a drepturilor 
acestor categorii.  

 
 
 
 
2. CLASIFICAREA LEGALĂ A BENEFICIARILOR LEGILOR 

SPECIALE DIN ACEASTĂ MATERIE 
 
 

În vederea asigurării protecţiei sociale a veteranilor de război, legiuitorul a 
reglementat în mod diferenţiat drepturi pentru invalizi, veterani şi văduve de război, prin 
Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor 
şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv Legea nr. 
44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi 
văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Totodată, 
prin reglementările legale menţionate sunt stabilite anumite drepturi pentru văduvele 
nerecăsătorite ale veteranilor de război.  

Calitatea de veteran de război o pot obţine persoanele care au participat la 
primul sau al doilea război mondial în armata română şi s-au aflat într-una din situaţiile 
expres şi limitativ prevăzute de lege.  

Văduva de război este soţia supravieţuitoare a celui decedat pe front, în 
prizonierat sau ca urmare a rănilor ori bolilor contractate pe front sau în prizonierat. 

Invalid de război este veteranul de război care a suferit prin rănire sau 
accidentare în timpul sau din cauza războiului o invaliditate atestată printr-un act medical 
legal. 
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3. PRINCIPALELE DREPTURI PREVĂZUTE DE 
LEGEA NR. 44/1994 PRIVIND VETERANII DE 

RĂZBOI, PRECUM ŞI UNELE DREPTURI ALE INVALIZILOR ŞI 
VĂDUVELOR DE RĂZBOI, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ŞI 

COMPLETĂRILE ULTERIOARE 
 

 
I. Principalele drepturi ale veteranilor de război: 
1. luarea în considerare ca vechime în muncă sau în serviciu, la calcularea pensiei, 

a timpului participării în război, precum şi a perioadelor de prizonierat, de 
spitalizare şi de concedii medicale, ca urmare a rănilor suferite în război sau în 
prizonierat; 

2. indemnizaţiile şi sporul lunar, proporţional cu timpul cât au luptat în război, 
potrivit legii; 

3. renta lunară - pentru veteranii de război, cărora le-au fost acordate ordine şi 
medalii pentru faptele de arme săvârşite pe câmpul de luptă; 

4. constituirea unui drept de proprietate pentru veteranii de război, cărora le-au fost 
acordate ordine şi medalii pentru faptele de arme săvârşite pe câmpul de luptă, 
dacă nu au primit prin alte legi de împroprietărire de la data decorării până în 
prezent, astfel: 

a) cei decoraţi cu Ordinul Mihai Viteazul sau Ordinul Virtutea 
Aeronautică cu spade, clasa Cavaler: împroprietărirea cu un lot de 5 ha 
teren agricol, din rezerva creată conform Legii fondului funciar nr. 18/1991 
în localitatea de domiciliu sau un loc de casă de 500 m2 în municipiul, 
oraşul sau comuna în care domiciliază decoratul; 

b) cei decoraţi cu Ordinul Steaua României cu spade şi panglică de 
Virtute Militară sau cu Ordinul Steaua României cu spade, Ordinul Virtutea 
Aeronautică cu spade, Ordinul Coroana României cu spade şi panglică de 
Virtute Militară sau Ordinul Coroana României cu spade, Ordinul Crucea 
Regina Maria, Medalia Virtutea Militară de Război, Medalia Virtutea 
Maritimă, Medalia Virtutea Aeronautică sau Medalia Aeronautică, Medalia 
Serviciul Credincios cu spade, Medalia Bărbăţie şi Credinţă cu spade, 
Crucea Serviciul Credincios cu spade, Crucea Meritul Sanitar, precum şi 
Medalia Virtutea Ostăşească, numai dacă aceasta a fost conferită pentru 
fapte de arme săvârşite pe câmpurile de luptă ale primului sau celui de-al 
doilea război mondial ori pentru servicii deosebite aduse armatei în timp de 
război: împroprietărirea cu 500 m2 pentru loc de casă în municipiul, oraşul 
sau comuna în care domiciliază sau, dacă acest lucru nu este posibil, cu 1 
ha teren arabil în extravilan; 

5. Veteranii de război care, din cauza deficitului de teren în localităţile unde 
domiciliază sau în alte localităţi, nu au putut fi împroprietăriţi conform legii vor fi 
despăgubiţi cu o sumă ce reprezintă contravaloarea terenului la care erau 
îndreptăţiţi conform legii; 
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6. călătorii gratuite dus-întors pe calea ferată, pe mijloacele de transport auto sau 
căile fluviale; gratuităţi pe mijloacele de transport în comun în mediul urban 
(metrou, tramvai, troleibuz, autobuz); 

7.  prioritate la repartizarea şi închirierea locuinţelor din fondul locativ de stat; 
dreptul de a cumpăra locuinţele din fondul locativ de stat pe care le deţin cu 
contract de închiriere; 

8. scutirea de plata impozitelor şi taxelor locale, precum şi de plata impozitului 
corespunzător pentru terenurile arabile în suprafaţă de până la 5 ha;  

9. asistenţă medicală gratuită în toate instituţiile medicale civile de stat sau militare 
şi asigurarea de medicamente gratuite atât în tratamentele ambulatorii, cât şi pe 
timpul spitalizării; 

10.  bilete de tratament gratuite, în staţiunile balneoclimaterice. 
 

Invalizii de război, în plus, au dreptul la obţinerea de proteze conform 
contractului-cadru adoptat în baza Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. Totodată,  au dreptul la proteze 
gratuite şi veteranii de război a căror stare de sănătate s-a înrăutăţit din cauza 
împrejurărilor în care au participat pe front, pe baza recomandărilor medicale. 

 
II. Principalele drepturi ale văduvelor de război: 
1. dreptul la pensia I.O.V.R, pe lângă pensia de asigurări sociale; 
2. indemnizaţia de veteran de război, proporţional cu timpul cât soţul decedat a 

luptat în război; 
3. călătorii gratuite; 
4. prioritate la repartizarea şi închirierea locuinţelor din fondul locativ de stat; 

dreptul de a cumpăra locuinţele din fondul locativ de stat pe care le deţin cu 
contract de închiriere; 

5. scutirea de plata impozitelor şi taxelor locale, precum şi de plata impozitului 
corespunzător pentru terenurile arabile în suprafaţă de până la 5 ha;  

6. asistenţă medicală gratuită în toate instituţiile medicale civile de stat sau militare 
şi asigurarea de medicamente gratuite atât în tratamentele ambulatorii, cât şi pe 
timpul spitalizării; 

7.  bilete de tratament gratuite, în staţiunile balneoclimaterice; 
 

III. Principalele drepturi ale văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de 
război: 

1. jumătate sau 100%, după caz, din indemnizaţia de veteran de război şi din renta 
lunară de care ar fi beneficiat veteranul de război; 

2. jumătate din numărul călătoriilor gratuite la care avea ori trebuia să aibă dreptul, 
potrivit legii, soţul decedat;  

3. scutirea de plata impozitelor şi taxelor locale, precum şi de plata impozitului 
corespunzător pentru terenurile arabile în suprafaţă de până la 5 ha;  

4. bilete de tratament gratuite, în staţiunile balneoclimaterice. 
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4. AUTORITĂŢI PUBLICE IMPLICATE ÎN APLICAREA LEGII 
NR. 44/1994, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ŞI 

COMPLETĂRILE ULTERIOARE 
 
 

Pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale privind drepturile veteranilor de 
război, văduvelor de război şi văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război, Legea 
nr. 44/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte atribuţii în 
sarcina mai multor autorităţi publice, astfel: 

a) Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi casele teritoriale 
de pensii 

b) Ministerul Apărării Naţionale 
c) Ministerul Administraţiei şi Internelor 
d) Serviciul Român de Informaţii 
e) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 
f) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii 
g) casele de asigurări de sănătate judeţene  
h) Consiliile locale 
i) Consiliile judeţene 
 

 Autorităţile publice responsabile cu asigurarea gratuităţii transportului auto, 
a transportului pe calea ferată şi a transportului fluvial sunt: Ministerul Muncii, Familiei 
şi Protecţiei Sociale, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi 
Internelor sau Serviciul Român de Informaţii, după caz. 

 Consiliile locale au următoarele atribuţii: 
- repartizarea şi închirierea locuinţelor din fondul locativ de stat; 
- propuneri pentru constituirea dreptului de proprietate asupra unui lot de casă sau 

teren agricol/arabil sau despăgubiri cu o sumă ce reprezintă contravaloarea terenului la 
care veteranii erau îndreptăţiţi conform legii; 

- acordarea de gratuităţi pe mijloacele de transport în comun în mediul urban 
(metrou, tramvai, troleibuz, autobuz); 

- acordarea scutirii de la plata unor impozite şi taxe locale, precum şi de la plata 
impozitului corespunzător pentru terenurile arabile în suprafaţă de până la 5 ha; 

- asigurarea gratuit a 4 m3 lemne de foc sau echivalent cărbuni pentru marii 
mutilaţi de război din mediul rural si urban care folosesc asemenea combustibil; 

-  asigurarea de facilităţi la obţinerea buteliilor de aragaz. 
 Consiliile judeţene eliberează titlurile de proprietate celor împroprietăriţi în 

baza art. 16 alin. (1) lit. a) din lege. 
 Casele de asigurări de sănătate judeţene şi Ministerul Apărării Naţionale 

asigură asistenţă medicală gratuită în toate instituţiile medicale civile de stat sau militare, 
precum şi medicamentele gratuite în tratamentele ambulatorii şi pe timpul spitalizării. 

 Casele teritoriale de pensii şi casele de asigurări de sănătate judeţene 
distribuie biletele de tratament gratuite în staţiunile balneoclimaterice; fondurile necesare 
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se alocă din bugetul asigurărilor sociale de stat şi din Fondul naţional unic de asigurări de 
sănătate. 

 Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi 
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale au obligaţia legală de a lua măsuri în 
vederea construirii, dotării şi administrării de centre de îngrijire şi asistenţă pentru 
veteranii de război, invalizii şi văduvele de război, lipsiţi de familie. 

Remarcăm faptul că, în acordarea acestor drepturi, sunt implicate numeroase 
autorităţi publice, însă nu este constituită o autoritate cu atribuţii de control şi 
coordonare a acestora şi nu sunt reglementate modalităţile de verificare a activităţii 
acestora. 
 
 
5. DIN PRACTICA INSTITUŢIEI AVOCATUL POPORULUI. 

DEMERSURILE ÎNTREPRINSE PENTRU 
SOLUŢIONAREA PETIŢIILOR VETERANILOR ŞI 

VĂDUVELOR DE RĂZBOI 
 

 
Dintre petiţiile veteranilor de război, văduvelor de război şi văduvelor veteranilor 

de război înregistrate la instituţia Avocatul Poporului, cel mai mare număr vizează  
neacordarea de către autorităţile publice locale a scutirii de la plata impozitului 
pentru terenurile arabile în suprafaţă de până la 5 ha, prevăzută de art. 16 lit. e) din 
Legea nr. 44/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Autorităţile locale motivează neacordarea acestei scutiri prin faptul că Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal nu prevede această facilitate, iar potrivit art. 1 alin. (3) 
din acest act normativ, în materie fiscală, dispoziţiile acestui cod prevalează asupra 
oricăror prevederi din alte acte normative, în caz de conflict între acestea aplicându-se 
dispoziţiile Codului fiscal. 

Faţă de această situaţie, în baza art. 26 alin. (2) din Legea nr. 35/1997 privind 
organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, prin adresa nr. 2819/24 aprilie 2008, Avocatul Poporului a sesizat 
preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, cu propunerea de modificare a art. 
284 alin. (1), alin. (3) şi alin. (7) din Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare. Precizăm că acest demers a rămas fără rezultat până la data prezentului 
raport.  

Pe de altă parte, instituţia Avocatul Poporului a solicitat punctul de vedere al 
fostului Minister al Economiei şi Finanţelor – Direcţia Generală Legislaţie Impozite 
Directe faţă de această situaţie. Această direcţie ne-a transmis punctul de vedere al 
Direcţiei Generale Juridice (adresa nr. 615185/615318/615553/22 februarie 2008) şi al 
Consiliului Legislativ (adresa nr. R132/1 februarie 2008).  

Prin adresa mai sus menţionată, Direcţia Generală Juridică din cadrul fostului  
Minister al Economiei şi Finanţelor apreciază că „prevederile art. 1 alin. (3) din Codul 
fiscal potrivit cărora în materie fiscală, dispoziţiile prezentului cod prevalează asupra 
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oricăror prevederi din alte acte normative, în caz de conflict între acestea aplicându-se 
dispoziţiile Codului fiscal, nu pot fi interpretate în sensul inaplicării scutirilor fiscale din 
legile invocate. Faţă de cele menţionate, se poate considera că atât Legea nr. 303/2007 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 44/1994, Legea nr. 448/2006, republicată, 
precum şi Legea nr. 13/2007 sunt legi speciale, ulterioare, prin care se acordă scutiri 
fiscale suplimentare şi astfel, se derogă de la legea generală în materie fiscală – Codul 
Fiscal”. În susţinerea acestei opinii, se invocă: 

- principiul „specialia generalibus derogant”, considerând că Legea nr. 
303/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 44/1994 este o lege specială în 
raport cu Codul fiscal, care constituie dreptul comun în materia impozitelor şi 
taxelor; 

- principiul potrivit căruia norma juridică nu ultraactivează, cu excepţia 
normei juridice cu caracter temporar sau excepţional, în sensul că legea nu-şi extinde 
efectele şi după ieşirea sa din vigoare, ca efect al abrogării implicite. Astfel, legea 
specială vizată este adoptată la o dată ulterioară intrării în vigoare a Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal; 

- principiul ierarhiei actelor normative, „în sensul că dispoziţiile invocate sunt 
cuprinse în acte normative având aceeaşi forţă juridică asemeni Codului fiscal”. 

Prin adresa nr. R132/1 februarie 2008, Consiliul Legislativ arată că achiesează la 
punctul de vedere mai sus menţionat al Direcţiei Generale Juridice din cadrul fostului 
Minister al Economiei şi Finanţelor. Totodată, se sugerează punerea de acord a 
dispoziţiilor legale şi republicarea Codului fiscal.  

Prin urmare, observăm că, în lipsa armonizării legislaţiei speciale cu prevederile 
Codului fiscal, precum şi a absenţa realizării unei informări a consiliilor locale despre 
punctele de vedere mai sus precizate, de către structurile din administraţia financiară cu 
competenţe în această materie, această scutire nu se aplică decât de către foarte puţine 
consilii locale.  
 

 Alte probleme semnalate de către veteranii de război se referă la:  
- neîmproprietărirea cu 500 m2 pentru loc de casă în localitatea de domiciliu sau cu 

1 ha/5 ha teren arabil în extravilan; 
- neacordarea despăgubirilor cu o sumă ce reprezintă contravaloarea terenului la 

care erau îndreptăţiţi conform legii veteranii de război care, din cauza deficitului 
de teren în localităţile unde domiciliază sau în alte localităţi, nu au putut fi 
împroprietăriţi conform legii; 

- scutirea de la plata impozitului pe terenul arabil în suprafaţă de până la 5 ha, să fie 
aplicabilă tuturor terenurilor agricole: terenurile arabile, viile, livezile, pepinierele 
viticole, pomicole, plantaţiile de hamei şi duzi, păşunile, fâneţele, serele, solariile, 
răsadniţele şi altele asemenea, potrivit distincţiilor prevăzute prin art. 2 lit. a) din 
Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- neacordarea biletelor de tratament gratuite în proporţie de minimum 4 % din 
numărul total al veteranilor de război; 
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- nesoluţionarea cererilor de cumpărare a locuinţelor din fondul locativ de stat, pe 
care veteranii le deţin în calitate de chiriaşi; 

- cuantumul foarte mare al chiriilor calculate în baza Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 9/2008, pentru cei care au primit locuinţe administrate de către 
Regia Autonomă – Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat. De exemplu, 
pentru un apartament cu 4 camere (78,65 m2), chiria a fost stabilită la suma de 
465,15 euro, iar costul întreţinerii pentru luna ianuarie 2009 este de 1955 lei; 

- deseori, veteranii de război, văduvele de război sau văduvele veteranilor de război 
nu sunt primiţi în spitale, sub motivaţia lipsei locurilor.  

 
În continuare, redăm două exemple din practica instituţiei Avocatul Poporului în 

această materie: 
Cazul 1. Petentul, veteran de război, a sesizat instituţia Avocatul Poporului în 

legătură cu refuzul Primăriei oraşului Sângeorgiu de Pădure, judeţul Mureş, de a-i acorda 
scutirea de la plata impozitului pentru terenul agricol în suprafaţă de 0,5824 ha. 

În urma demersurilor întreprinse de instituţia Avocatul Poporului, Primăria 
oraşului Sângeorgiu de Pădure, judeţul Mureş ne-a comunicat că, începând cu 1 ianuarie 
2008, petentul este scutit de la plata impozitului pe terenul agricol. De asemenea, ni s-a 
mai comunicat că, până la data mai sus menţionată, petentul a avut obligaţia să achite 
impozitul aferent acestei suprafeţe de teren agricol; astfel, din suma achitată de 146,59 
lei, s-a reţinut doar impozitul datorat până la data de 31 decembrie 2007, adică 100,09 lei, 
iar restul sumei de 46,50 lei urma să i se restituie ca plată nedatorată. 

Cazul 2. Petenta, văduvă de război, a sesizat instituţia Avocatul Poporului în 
legătură cu refuzul Consiliului local Deva - Serviciul public de taxe şi impozite de a 
acorda scutirea de la plata impozitului pentru suprafaţa de teren de 0,47 ha teren agricol. 

În urma demersurilor întreprinse de instituţia Avocatul Poporului, autoritatea 
publică reclamată ne-a comunicat că a dispus scutirea de la plata impozitului pe terenul în 
suprafaţă de 0,47 ha aflat în proprietatea petentei, începând cu data de 1 ianuarie 2008. 

 
 

6. PROBLEME ÎN ACORDAREA DREPTURILOR 
VETERANILOR DE RĂZBOI: LACUNE LEGISLATIVE 

ŞI DISFUNCŢIONALITĂŢI ADMINISTRATIVE 
 
 

Pentru identificarea problemelor cu care se confruntă veteranii de război, 
reprezentanţii Avocatului Poporului s-au întâlnit cu reprezentanţii Ministerului Apărării 
Naţionale – Direcţia Management Resurse Umane – Serviciul Reconversie Profesională, 
Veterani şi Postcarieră Personal Militar şi reprezentanţii asociaţiilor veteranilor de război. 
Din discuţiile purtate şi din petiţiile înregistrate la instituţia Avocatul Poporului au 
rezultat mai multe probleme pe care veteranii de război, văduvele de război şi văduvele 
nerecăsătorite ale veteranilor de război le întâmpină în valorificarea drepturilor lor.  

Aceste probleme le-am structurat în două grupe: lacune legislative şi 
disfuncţionalităţi administrative.  
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A. LACUNE LEGISLATIVE 
 

1. Lipsa unui cadru instituţional şi legal care să reglementeze 
modalităţile de coordonare şi control al activităţilor numeroaselor autorităţi 
publice locale şi centrale cu atribuţii în acordarea drepturilor veteranilor de 
război, văduvelor de război şi văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de 
război  
La data prezentului raport, problematica veteranilor de război, invalizilor şi 

văduvelor de război este transferată unei subsecţii (formată din 3 persoane) din cadrul 
unei direcţii din Ministerul Apărării Naţionale.  

Faţă de vastitatea problematicii, diversitatea drepturilor cuvenite şi numeroasele 
autorităţi publice centrale şi locale cu atribuţii în acest domeniu, nu numai că acest 
personal este total insuficient, dar această structură nu are prerogativele necesare 
desfăşurării unei activităţi care presupune coordonarea la nivel naţional şi mai ales, 
controlul activităţii autorităţilor publice centrale şi locale cu atribuţii în această materie.  

Cu atât mai mult este necesară înfiinţarea unei structuri la nivel central, învestite 
cu funcţii şi atribuţii specifice clare, cu cât unele drepturi cuvenite acestei categorii 
defavorizate nu sunt acordate, fie din cauza inacţiunii autorităţilor publice locale (ca de 
exemplu, neconstituirea dreptului de proprietate asupra unui teren agricol/arabil sau lot de 
casă), fie din cauza unor neconcordanţe legislative, fie din cauza disfuncţionalităţilor 
existente la nivel administrativ. Pentru rezolvarea acestora este necesar, fără îndoială, un 
personal mai numeros, dar şi înfiinţarea şi organizarea unei structuri administrative la 
nivelul administraţiei publice centrale, învestită cu funcţiile şi competenţele adecvate. 
Până atunci, constatăm că, o parte din drepturile veteranilor rămân doar la nivel legislativ, 
fără a-şi găsi valorificarea.  

Nu este de neglijat faptul că veteranilor de război le datorăm recunoştinţă pentru 
faptele lor, că numărul acestora este în scădere cu o rată de mortalitate de 17% pe an, 
media de vârstă de 86 – 87 de ani arătând că sunt din ce în ce mai puţin capabili să-şi 
rezolve problemele prin structurile proprii, mai ales că problemele pe care le întâmpină în 
realizarea drepturilor legale ce li se cuvin sunt determinate de autorităţile publice, locale 
sau centrale.  

În perioada 2001 – 2005, a existat o structură în cadrul Secretariatului General 
al Guvernului, şi anume Oficiul pentru problemele veteranilor de război, coordonat de 
un secretar de stat şi organizat la nivel de direcţie, ce avea ca obiectiv asigurarea 
rezolvării în mod operativ şi potrivit reglementărilor legale a problemelor privind 
veteranii de război, invalizii şi văduvele de război. Acesta a fost desfiinţat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 157/2005 pentru organizarea şi stabilirea atribuţiilor 
Secretariatului General al Guvernului, art. 12 stabilind că „activitatea referitoare la 
problematica veteranilor de război, precum şi a invalizilor şi văduvelor de război se 
preia de către Ministerul Apărării Naţionale”, fără ca până la data prezentului 
raport să fie reglementat cadrul instituţional necesar coordonării acestei activităţi la 
nivel naţional, prin înfiinţarea unei structuri a administraţiei publice cu atribuţii 
specifice, învestită cu autoritate de stat.  
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Menţionăm că doar o mică parte din veteranii de război sunt foste cadre militare, 
dintre care o parte aparţin de Ministerul Apărării Naţionale, o parte fiind pensionari ai  
Ministerului Administraţiei şi Internelor, cea mai mare parte fiind pensionari ai Casei 
Naţionale de Pensii şi Asigurări de Sănătate. Pe de altă parte, aşa cum am arătat anterior, 
numeroase autorităţi publice sunt implicate în acordarea drepturilor veteranilor de război. 
Ca urmare, este evident că un birou format din 3 persoane, aflat în subordinea unei 
direcţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale nu poate avea capacitatea de a asigura, 
coordona şi soluţiona la nivel naţional problematica veteranilor de război. Pe de altă 
parte, este facil de observat că activitatea de coordonare şi control al respectării unor 
drepturi acordate de multe autorităţi centrale şi locale, nu poate fi realizată de către o 
structură la nivel inferior dintr-un sistem militarizat, cum este un birou din cadrul 
Ministerului Apărării Naţionale, mai ales în lipsa oricăror prerogative legale în acest sens. 

Prin urmare, prima măsură pe care o recomandăm este crearea cadrului 
instituţional şi legal, prin înfiinţarea unei structuri adecvate coordonării şi controlului la 
nivel naţional a numeroase activităţi, precum şi asigurarea infrastructurii şi logisticii 
necesare realizării acestui obiectiv. 

Prin comparaţie, asigurarea aplicării legislaţiei referitoare la revoluţionarii din 
decembrie 1989 este realizată printr-un secretariat de stat, Secretariatul de Stat pentru 
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, organizat ca organ de specialitate al 
administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, 
condus de un secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, cu 34 de persoane 
în subordine, la care se adaugă demnitarul şi posturile aferente cabinetului demnitarului 
(conform Hotărârii Guvernului nr. 760/2003 privind organizarea şi funcţionarea 
Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989). Acesta 
îndeplineşte funcţia de strategie şi reglementare, funcţia de autoritate de stat, funcţia de 
reprezentare, cu dreptul de a solicita informaţii şi documente, în condiţiile legii, de la 
orice persoană juridică publică sau privată ori persoane fizice implicate în sfera sa de 
competenţă. 

Un alt exemplu îl reprezintă Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, care 
elaborează şi asigură aplicarea strategiei şi politicilor în domeniul mormintelor şi 
operelor comemorative de război, este organ de specialitate al administraţiei publice 
centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea 
secretarului general al Guvernului, condus de un director (funcţie asimilată cu funcţia de 
demnitate publică) care are în subordine 42 de posturi.  

 
2. Neacordarea scutirii de la plata impozitului corespunzător 

pentru terenurile arabile în suprafaţă de până la 5 ha, conform art. 16 lit. e) 
din Legea nr. 44/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
pentru veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale 
veteranilor de război 
Această scutire nu se acordă de către majoritatea autorităţilor fiscale locale, 

întrucât Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal nu prevede această facilitate, iar 
potrivit art. 1 alin. (3) din acest act normativ, „în materie fiscală, dispoziţiile prezentului 
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cod prevalează asupra oricăror prevederi din alte acte normative, în caz de conflict între 
acestea aplicându-se dispoziţiile Codului fiscal”. 

Astfel, art. 284 alin. (1), alin. (3) şi alin. (7) din Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, prevede pentru veteranii de război, văduvele de război şi 
văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război, scutiri pentru: impozitul pe clădiri, 
impozitul pe terenul aferent clădirii utilizate ca domiciliu, taxa asupra mijloacelor de 
transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, precum şi alte 
taxe locale prevăzute la art. 282 şi art. 283.  

Prin urmare, Codul fiscal (care reprezintă reglementarea generală în materie 
fiscală) prevede numai scutirea pentru terenul aferent clădirii utilizate ca domiciliu, în 
timp ce legea specială (Legea nr. 44/1994, cu modificările şi completările ulterioare) 
prevede şi scutirea de la plata impozitul pe terenul arabil în suprafaţă de până la 5 ha.  

Având în vedere aspectele mai sus enunţate, apreciem că este necesară 
modificarea şi completarea corespunzătore a art. 284 alin. (1), (3) şi alin. (7) din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, opinie 
exprimată de Avocatul Poporului prin adresa nr. 2819/24 aprilie 2008, transmisă 
preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului. Reiterăm faptul că acest demers a 
rămas fără rezultat până la data prezentului raport.  

Faţă de acest aspect, evidenţiem faptul că, în forma iniţială a Legii nr. 44/1994, 
veteranii şi văduvele de război, precum şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de 
război, beneficiau de „scutirea de impozite a indemnizaţiilor şi a rentei lunare, acordate 
potrivit prezentei legi, de impozitul pe salarii şi de impozitul pe clădiri, pe terenurile din 
municipii, oraşe şi comune şi pe alte venituri, cu excepţia celor provenite din activităţi 
comerciale”, în perioada respectivă fiind aproximativ 900.000 de beneficiari. În 
prezent, numărul acestora este de aproximativ 300.000 la nivel naţional cu o rată de 
mortalitate de 17 % pe an. Având în vedere numărul scăzut şi rata de mortalitate 
ridicată, pe de o parte, iar pe de altă parte, veniturile mici pe care le au, precum şi faptul 
că sumele datorate cu titlu de impozite locale nu reprezintă venituri importante la 
bugetele locale, apreciem că acordarea reală a acestor facilităţi fiscale reprezintă un act de 
gratitudine cu o mare însemnătate pentru aceşti ultimi veterani şi văduve de război.   

O altă doleanţă a veteranilor de război, este ca scutirea de plata impozitului 
pentru terenul arabil de până la 5 ha să fie acordată pentru toate categoriile de teren 
cu destinaţie agricolă: arabile, vii, livezi, pepiniere viticole, pomicole, plantaţii de hamei 
şi duzi, păşuni, fâneţe, sere, solariile, răsadniţe şi altele asemenea (conform distincţiilor 
prevăzute de art. 2 lit. a) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare).  

Şi pentru realizarea acestui aspect şi eliminarea oricăror discriminări între titularii 
dreptului de proprietate, este necesară modificarea şi completarea textelor de lege 
corespunzătoare din Codul fiscal, mai sus menţionate.  
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3. Dreptul la asigurarea de medicamente gratuite, prevăzut în 
legea specială, este supus restricţiilor din contractul-cadru anual privind 
condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări 
sociale de sănătate 

I. Deşi potrivit art. 16 lit. j) din Legea nr. 44/1994, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, veteranii şi văduvele de război au dreptul la asigurarea de 
medicamente gratuite atât în tratamentele ambulatorii, cât şi pe timpul spitalizării, acest 
drept este supus restricţiilor prevăzute de art. 100 alin. (1) din Contractul-cadru pentru 
anul 2009, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1714/2008, în limitele cărora medicii 
pot prescrie medicamente pentru bolile cronice: 
„a) pentru sublistele A şi B - o singură prescripţie lunar, cu maximum 7 medicamente, 
dar nu mai mult de 3 medicamente din sublista B, cu compensare de 50% din preţul de 
referinţă; 
b) în situaţia în care într-o lună se prescrie un medicament din sublista B notat cu #, nu se 
mai prescriu în luna respectivă şi alte medicamente din sublista B; 
b1) o singură prescripţie din sublista B lunar pentru pensionarii cu venituri numai din 
pensii de până la 600 lei pe lună, a cărei contravaloare la nivelul preţului de referinţă este 
de până la 300 lei pe lună/prescripţie, şi un număr de maximum 3 medicamente, situaţie 
în care nu beneficiază de medicamente din sublista B în condiţiile prevăzute la lit. a) şi 
b), cu compensare de 90% din preţul de referinţă. În acest caz, se pot prescrie maximum 
7 medicamente din sublistele A şi B. 
c) pentru sublista C secţiunea C1 - pe fiecare cod de boală, o singură prescripţie lunar, cu 
maximum 3 medicamente; 
d) pentru sublista C secţiunea C3 - o singură prescripţie lunar, cu maximum 4 
medicamente”. 
 Totodată, pentru cei care beneficiază de gratuitate suportată de Fondul naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate (categorie care cuprinde şi beneficiarii Legii nr. 
44/1994), potrivit art. 100 alin. (4) din acelaşi contract – cadru, casele de asigurări de 
sănătate suportă integral contravaloarea medicamentelor cu preţul cel mai mic, 
corespunzătoare fiecărei denumiri comune internaţionale cuprinse în sublistele A, B 
şi C secţiunea C1, pentru aceeaşi concentraţie şi formă farmaceutică, sub condiţiile 
restrictive mai sus enunţate. 
 Precizăm că, la nivel naţional, au dreptul la medicamente gratuite un număr de 
69096 de veterani de război şi 3523 văduve de război, deci un total de 72619 de persoane 
(conform statisticii Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, din 
data de 28 februarie 2009). 
 II. De asemenea, obţinerea gratuită a protezelor de către invalizii de război şi 
veteranii de război a căror stare s-a înrăutăţit din cauza împrejurărilor în care au participat 
pe front este supusă restricţiilor prevăzute de acelaşi contract-cadru. Astfel, casele de 
asigurări de sănătate decontează integral numai preţul de referinţă al dispozitivului 
medical. Diferenţa dintre preţul de vânzare cu amănuntul şi preţul de referinţă se suportă 
de asigurat prin contribuţie personală (art. 114 din acelaşi contract - cadru). 
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 Menţionăm că numărul total al invalizilor de război, la nivel naţional, este de 
1953 – raportat la 31 decembrie 2008, conform statisticii Casei Naţionale de Pensii şi 
Alte Drepturi de Asigurări Sociale.   
 Pe de altă parte, accesul la dispozitivele medicale este limitat şi din cauza 
fondurilor  insuficiente alocate cu această destinaţie. În acest scop, sunt întocmite la 
nivelul caselor de asigurări liste de prioritate, criteriile de prioritate având în vedere data 
înregistrării cererilor, nivelul de urgenţă stabilit de serviciul medical al casei de asigurări 
de sănătate şi ponderea fiecărei categorii de dispozitive medicale din totalul 
dispozitivelor medicale acordate asiguraţilor (art. 115 din acelaşi contract - cadru).  

Prin urmare, se constată nerespectarea dreptului la asigurarea de medicamente 
gratuite din cauza neconcordanţei dintre drepturile veteranilor de război prevăzute de 
legea specială şi legislaţia din domeniul acordării asistenţei medicale, precum  şi accesul 
dificil la proteze gratuite.  

 
4. Biletele de tratament 

  
Veteranii de război, văduvele de război şi văduvele veteranilor de război au 

dreptul la bilete de tratament gratuite, în staţiunile balneoclimaterice, în limita a 
minimum 4 % din numărul total al acestora. Acordarea acestor bilete este gestionată de 
casele teritoriale de pensii, şi parţial de casele de sănătate judeţene, iar veteranii de război 
reclamă nerespectarea procentului de bilete gratuite prevăzut de lege.  

Lipsa unui cadru instituţional şi legal referitor la controlul respectării drepturilor 
veteranilor de război, face dificilă aprecierea şi verificarea modului de acordare a acestor 
bilete.  
 Astfel, subliniem încă o dată, necesitatea stabilirii unui cadru legal şi instituţional, 
care să prevadă posibilitatea controlului respectării drepturilor cuvenite acestei 
categorii de beneficiari. 
 
 

B. DISFUNCŢIONALITĂŢI ADMINISTRATIVE  
 

1. Neîmproprietărirea veteranilor de război decoraţi pe front, cu    
1 ha teren arabil sau 500 m2 loc de casă 
 
Dacă în unele judeţe, o mică parte dintre veteranii de război au beneficiat de 

împroprietărirea prevăzută de lege, în Bucureşti, din cei 3000 de veterani de război 
decoraţi nu a fost împroprietărit nici unul. O altă mică parte a primit în schimb o 
despăgubire bănească, dar aceasta este infimă faţă de contravaloarea terenului la care 
erau îndreptăţiţi conform legii (156,4 lei în anul decembrie 2004). 

Referitor la acest drept, prin art. 17 din Normele Metodologice de aplicare a Legii 
nr. 18/1991, republicată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2005, se stabileşte 
atribuirea în proprietate a unor terenuri din extravilan sau, după caz, în intravilan, aflate 
la dispoziţia comisiei locale, atât pentru veteranii de război, cât şi pentru luptătorii pentru 
Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 şi urmaşii de erou-martir.  
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Este binecunoscut că o mare parte dintre aceştia din urmă şi-au valorificat acest 
drept, în timp ce împroprietărirea veteranilor de război este deficitară.  

Pentru clarificarea acestei situaţii, prin adresa nr. 2291/2 martie 2009 am solicitat 
Ministerului Administraţiei şi Internelor – Direcţia Generală pentru Relaţiile cu 
Instituţiile Prefectului să ne transmită balanţa de fond funciar la nivel naţional, anexele 
nr. 4 şi nr. 5, referitoare la împroprietărirea veteranilor de război, respectiv a 
revoluţionarilor. Prin adresa nr. 2752/16 martie 2009, domnul Constantin Miharţ – 
director general, ne informează că nu ne poate pune la dispoziţie datele solicitate.  

   
2. Neacordarea de către consiliile locale a unor locuinţe din fondul 

locativ de stat pentru veteranii de război evacuaţi 
 

Potrivit art. 16 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 44/1994, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, veteranii şi văduvele de război au dreptul la prioritate la 
repartizarea şi închirierea unei locuinţe din fondul locativ de stat. Cu toate acestea, 
consiliile locale nu le repartizează sub motivul că nu deţin locuinţe. În lipsa unei 
autorităţi publice în domeniu, îndrituite să verifice respectarea dreptului la repartizarea cu 
prioritate a unei locuinţe, veteranilor de război evacuaţi din locuinţele lor în urma unor 
acţiuni de revendicare, nu le sunt acordate locuinţe din fondul locativ de stat de către 
consiliile locale.  

Astfel, situaţia veteranilor de război evacuaţi este critică, întrucât pe lângă 
problemele inerente vârstei înaintate şi problemele de sănătate, din cauza veniturilor 
modeste, nu îşi pot permite închirierea unei locuinţe la preţul pieţei.  
 

3. Nerespectarea dreptului de a cumpăra, la cerere, locuinţele din 
fondul locativ de stat, în care locuiesc în calitate de chiriaşi  
 
Instituţiile publice sunt autorizate să vândă locuinţele din fondul locativ de stat pe 

care le au în administrare, la cerere, veteranilor şi văduvelor de război  care le deţin cu 
contract de închiriere; totodată, locuinţele închiriate acestora, aflate în proprietatea 
publică a statului, pentru care s-a solicitat cumpărarea acestora, se trec în proprietatea 
privată a statului, prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii, în baza art. 16 alin. (1) 
lit. c) din Legea nr. 44/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Cu toate acestea, veteranii de război întâmpină greutăţi din partea autorităţilor 
publice cărora s-au adresat cu cereri de cumpărare a locuinţelor.  

În acest sens, prezentăm situaţia a doi generali în rezervă, a căror situaţie locativă 
viitoare este incertă, în ciuda vârstei, a meritelor deosebite şi a drepturilor ce li se cuvin, 
astfel cum rezultă din petiţiile adresate instituţiei Avocatul Poporului. 
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a) Cazul domnului general (r) Lungu Gh. Marin, veteran de război, fost 
deţinut într-un lagăr nazist, decorat cu medalia „Virtutea Militară de 
Război”, medalia „Bărbăţie şi Credinţă”, „Medalia Serviciul 
Credincios” şi „Crucea Serviciul Credincios, la vârsta de numai 9 ani 

În anul 1996, petentul a cumpărat apartamentul în care locuia în calitate de chiriaş, 
în condiţiile Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu 
destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului. Acest imobil a fost ulterior 
revendicat pe cale judecătorească, iar petiţionarul a fost evacuat prin executare silită, în 
data de 24 iunie 2008.  

Deşi a solicitat Primăriei sectorului 5, în numeroase rânduri, o locuinţă din 
fondul locativ de stat, a fost informat de fiecare dată că cererea sa se află în 
evidenţele primăriei.  

Cu greu, în data de 16 noiembrie 2008, petentului i-a fost închiriată o locuinţă din 
fondul Regiei Autonome – „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, ca urmare 
a memorandumului nr. 5/4522/13 august 2008, aprobat de primul – ministru al 
Guvernului, în acest sens. Totodată, acest memorandum propune ca „locuinţele aflate în 
fondul locativ de stat, în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome 
– „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” şi închiriate domnilor generali 
Marin Dragnea şi Marin Lungu se vor transfera în domeniul privat al municipiului 
Bucureşti şi în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti spre a fi 
acordate acestora”. Acest memorandum este semnat de şeful cancelariei primului – 
ministru, secretarul general al Guvernului şi ministrul apărării naţionale şi este 
aprobat de primul – ministru. Deşi secretarul general al Guvernului a semnat acest 
memorandum, solicitările petenţilor de transfer al locuinţelor în domeniul privat al 
municipiului Bucureşti, respectiv în administrarea Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti, sunt respinse.  

De asemenea, regia refuză şi cererea domnului general (r) Lungu Marin de 
cumpărare a locuinţei respective, cerere depusă în baza art. 16 alin. (1) lit. c) din Legea 
nr. 44/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

Mai mult decât atât, regia calculează chiria în baza prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se 
aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul 
public şi privat al statului, administrate de Regia Autonomă "Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de Stat", refuzând calcularea chiriei conform prevederilor 
art. 20 alin. (23) din Legea nr. 10/2001, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 
1/2009, şi anume potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 
privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţe, 
cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, tarifele pentru întreţinere 
practicate de această regie sunt foarte mari. Astfel, pentru apartamentul în suprafaţă de 
78,65 m2, domnul general (r) Lungu Marin, având un venit lunar de 2600 lei, pentru 
luna ianuarie 2009, a achitat RAPPS suma de 3915 lei,  din care 1959,54 lei reprezintă 
chiria, iar 1955, 47 lei -  întreţinerea. 
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b) Cazul domnului general de armată (r) Marin Dragnea, invalid de 
război, decorat cu ordinul „Coroana României” şi „Steaua României”, 
dar şi de guvernele statelor aliate, printre care „Steaua Roşie” 
(U.R.S.S.) şi „Leul Alb” (Cehoslovacia) 

Acesta locuieşte încă din anul 1973 într-un apartament din fondul de locuinţe aflat 
în proprietatea privată a statului. În data de 17 mai 1996, petentul a depus cerere de 
cumpărare a locuinţei, în baza contractului de închiriere nr. 52604/8 noiembrie 1995 
încheiat cu S.C. HERĂSTRAU NORD S.A. (fost ICRAL) şi a prevederilor art. 9 din 
Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de 
locuinţe, trecute în proprietatea statului. Prin Hotărârea Guvernului nr. 39/1996 privind 
reglementarea situaţiei juridice a unor imobile trecute nelegal în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Bucureşti,  Anexa cuprinzând „Lista imobilelor, 
împreună cu anexele şi terenurile aferente - preluate nelegal de către Consiliul Local al 
Municipiului Bucureşti - care trec în administrarea Regiei Autonome ”Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de Stat” de sub autoritatea Secretariatului General al 
Guvernului” include şi apartamentul petentului, deşi apartamentul se afla în 
administrarea S.C. HERĂSTRAU NORD S.A., nu a Consiliului Local al Municipiului 
Bucureşti.  

Prin memorandumul nr. 5/4522/13 august 2008, semnat de şeful cancelariei 
primului – ministru, secretarul general al Guvernului şi ministrul apărării naţionale 
şi aprobat de primul – ministru, se menţionează transferul locuinţei aflate în fondul 
locativ de stat, în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome – 
„Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” şi închiriate domnului general Marin 
Dragnea, în domeniul privat al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti spre a fi acordată acestuia.  

Deşi secretarul general al Guvernului a semnat acest memorandum, ulterior a 
respins solicitarea petentului de transfer al locuinţei în domeniul privat al municipiului 
Bucureşti, respectiv în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

De asemenea, secretarul general al Guvernului a respins şi cererea petentului de 
cumpărare a apartamentului depusă în baza art. 16 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 44/1994, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Totodată, se evidenţiază o altă problemă a veteranilor de război cărora le-au fost 

atribuite locuinţe din fondul de locuinţe administrat de Regia Autonomă „Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de Stat”, şi anume cuantumul foarte mare al chiriilor 
calculate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea 
tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului 
aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului, administrate de Regia 
Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum şi tarifele foarte 
ridicate practicate pentru calculul întreţinerii. Aceste sume depăşesc cu mult veniturile 
veteranilor de război, punându-se în discuţie respectarea dreptului la un nivel de trai 
decent, consfinţit de art. 47 din Constituţia României.  
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7. RECOMANDĂRI ŞI PROPUNERI PENTRU 
ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII ÎN ACEST DOMENIU 

 
 

I. Reglementarea unui cadru instituţional şi legal având ca obiect 
coordonarea şi controlul activităţii numeroaselor autorităţi publice centrale şi locale 
cu atribuţii în acordarea drepturilor veteranilor de război, văduvelor de război şi 
văduvelor veteranilor de război  

Apreciem ca fiind necesară înfiinţarea unei structuri la nivel central, ca autoritate 
de stat în domeniu, desemnată să asigure coordonarea şi controlul activităţii tuturor 
autorităţilor publice locale şi centrale implicate, în baza următoarelor considerente: 
diversitatea drepturilor cuvenite, multitudinea problemelor existente în acordarea 
drepturilor, numeroasele autorităţi publice centrale şi locale cu atribuţii în acest domeniu, 
dar şi recunoştinţa pe care o datorăm veteranilor de război, precum şi faptul că numărul 
acestora este în scădere cu o rată de mortalitate foarte ridicată, iar media de vârstă de 87 
de ani arată necesitatea unor măsuri sporite de protecţie instituţională şi socială.   

 
II. Modificarea şi completarea art. 284 alin. (1), alin. (3) şi alin. (7) din 

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în 
sensul introducerii prevederii referitoare la acordarea scutirii de la plata impozitului 
corespunzător pentru terenurile arabile în suprafaţă de până la 5 ha, pentru veteranii 
de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război în 
concordanţă cu prevederile legii speciale, şi anume art. 16 lit. e) din Legea nr. 44/1994, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

Totodată, această facilitate fiscală ar putea avea în vedere toate tipurile de terenuri 
agricole, nu numai cele arabile: vii, livezi, pepiniere viticole, pomicole, plantaţii de hamei 
şi duzi, păşuni, fâneţe, sere, solariile, răsadniţe şi altele asemenea, conform distincţiilor 
prevăzute de art. 2 lit. a) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
III. Asigurarea unui cadru legal corespunzător pentru acordarea 

medicamentelor şi protezelor gratuite pentru persoanelor îndreptăţite  
Este necesară realizarea unei concordanţe legislative între legislaţia specială care 

prevede dreptul la medicamente şi proteze gratuite pentru anumite categorii de persoane, 
pe de o parte, şi, restricţiile prevăzute de contractul-cadru anual privind condiţiile 
acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, pe de 
altă parte. 

 
IV. Efectuarea unor verificări la nivel naţional în domeniul împroprietării 

veteranilor de război decoraţi pe front, precum şi luarea unor măsuri  pentru 
acordarea acestui drept solicitanţilor, de către o autoritate publică cu atribuţii specifice 
de apărare a drepturilor veteranilor de război 
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Potrivit art. 22 din Legea nr. 44/1994, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, suprafeţele de teren necesare împroprietăririlor se asigură în alte localităţi, 
atunci când nu există teren disponibil în cele în care solicitanţii domiciliază.  

Prin urmare, se impune stabilirea unui set de măsuri la nivel naţional care să aibă 
în vedere împroprietărirea solicitanţilor în funcţie de opţiunile acestora pe zone, în 
localităţile cu teren în rezervă sau acordarea unor despăgubiri reprezentând 
contravaloarea echitabilă pentru terenul la care erau îndreptăţiţi.  

 
V. Respectarea dreptului la asigurarea cu prioritate a unor locuinţe din 

fondul locativ de stat, de către consiliile locale 
Având în vedere situaţia deficitară a locuinţelor din fondul locativ de stat, pe de o 

parte, iar pe de altă parte, vârsta înaintată şi veniturile modeste ale veteranilor de război, 
aceştia aflându-se în imposibilitatea de a închiria o locuinţă la preţul pieţei, se remarcă 
încă o dată necesitatea creării unui cadru instituţional care să vegheze la respectarea 
drepturilor lor.  
 

VI. Măsuri pentru asigurarea dreptului veteranilor şi văduvelor de război 
de a cumpăra locuinţele atribuite din fondul locativ de stat 

Şi pentru rezolvarea acestei probleme, se evidenţiază necesitatea înfiinţării unei 
autorităţi administrative care să asigure respectarea acestui drept, prevăzut în art. 16 alin. 
(1) lit. c) din Legea nr. 44/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Redactarea acestui Raport a fost realizată de către domnul Ionel Oprea, adjunct al Avocatului 
Poporului, doamna Claudia Filip, expert şi doamna Vanesa Iordache, expert, care îşi asumă şi 
răspunderea pentru corectitudinea datelor şi informaţiilor.  
 
 
Bucureşti, 26 martie 2009 
 


