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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 

 
R A P O R T 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.9/2015 pentru modificarea Legii 

nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi 
ale invalizilor şi văduvelor de război şi a Legii nr.49/1991 privind 

acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi 
văduvelor de război 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
a fost sesizată, prin adresa nr. PLx 473/2015 din 15 iunie 2015, cu 
dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2015 pentru 

modificarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele 

drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război şi a Legii nr.49/1991 privind 

acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de 

război. 

 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizele 

favorabile primite de la: 
• Consiliul Legislativ (nr.420/29.04.2015) 
• Comisia pentru buget, finanţe şi bănci (nr.4c-2/603/08.09.2015) 
• Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi (nr.4c-11/820/24.06.2015) 
• Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  

(nr.4c-12/198/23.06.2015) 
• Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale (nr.4c-5/478/23.06.2015). 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2015 prin care se instituie 
majorarea cuantumului rentei acordate veteranilor şi a sporului pe care îl 
primesc invalizii şi veteranii de război. 

 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  
 
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 16 septembrie 

2015 au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat: 

� d-na Otilia Sava - Secretar de Stat, Ministerul Apărării Naţionale 
� d-na Irina Alexe – secretar general adjunct, Ministerul Afacerilor 

Interne. 
 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 23 deputaţi, din 

totalul de 24 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 15 iunie 
2015. 
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor. 

 
În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 

Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în forma prezentată. 
 
 

 
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian Solomon    Mihăiţă Găină 

 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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