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Precizări privind  - Ordonanţa de urgenţă nr. 92/2016 pentru modificarea art. 1 din 

Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi 

văduvelor de război şi pentru stabilirea unor măsuri privind drepturile prevăzute la art. 

11 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 

invalizilor şi văduvelor de război 

 

 

 În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1005 din 14 decembrie 2016 a fost 

publicată OUG nr. 92/2016 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind 

acordarea de indewmnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război și 

pentru stabilirea unor măsuri privind dreptuyrile prevăzute la art. 11 din Legea 44/1994 

privind veteranii de război, precum și unele drerpturi ale invalizilor și văduvelor de 

război, care va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2017. 

 

 Potrivit acestui act normativ: 

I. Invalizilor de război, veteranilor de război și văduvelor de război li se acordă o 

indemnizație, după cum urmează: 

a) invalizilor de război: 

- 259 lei lunar, pentru marii mutilați și cei încadrați în gradul I de invaliditate; 

- 231 lei lunar, pentru cei încadrați în gradul II de invaliditate; 

- 196 nlei lunar, pentru cei încadrați în gradul III de invaliditate. 
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b) veteranilor de război: 

- 161 de lei lunar. 

c) văduvelor de război, dacă nu s-au recăsătorit: 

- 161 de lei lunar. 

II. La data de 1 ianuarie 2017, drepturile prevăzute la art. 11 din Legea nr. 

44/1994, respectiv cele cuvenite soțului supraviețuitor al veteranului de război , care 

nu s-a recăsătorit, rămân la nivelul aflat în plată pentru luna octombrie 2016. 
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