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Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
         Nr.27/185 
         30 iunie 2005 
 
 
 R A P O R T 

asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind 
recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat  

stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în  
perioada 1950 – 1961 

 
 
 

1. În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată 
pentru dezbatere pe fond cu propunerea legislativă pentru modificarea Legii 
nr.309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au 
efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în 
perioada 1950 – 1961, trimisă cu adresa nr.Pl.x 228 din 8 iunie 2005. 
 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizul Consiliului 
Legislativ (nr.130/21.02.2005), punctul de vedere al Guvernului şi avizele primite 
de la următoarele comisii: 

• Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi (nr.477/15.06.2005); 
• Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

(nr.318/15.06.2005); 
• Comisia pentru buget, finanţe şi bănci (nr.280/28.06.2005). 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii 
nr.309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au 
efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în 
perioada 1950 – 1961, în sensul includerii în această categorie şi a persoanelor care 
şi-au efectuat stagiul militar în unităţi de muncă, altele decât cele din cadrul 
D.G.S.M., pentru a beneficia de aceleaşi drepturi ca şi cele care şi-au desfăşurat 
serviciul militar în cadrul D.G.S.M. 
 
Comisia propune Plenului respingerea iniţiativei legislative din următoarele 
considerente: 
• Extinderea prevederilor legii şi asupra altor categorii de beneficiari determină 

influenţe financiare care, în conformitate cu dispoziţiile art.15 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele publice şi cu cele ale art.138 alin.(5) din 
Constituţia României, republicată, trebuie prevăzute de către iniţiator prin 
identificarea surselor de finanţare. 
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Precizăm că în urma unei analize estimative efectuată de Ministerul Apărării 
Naţionale, numărul beneficiarilor s-ar ridica la 800.000, ceea ce ar implica un 
efort financiar de cel puţin 1.200 miliarde lei pe an, luându-se în calcul la 
stabilirea indemnizaţiei lunare doar o medie de 6 luni de stagiu militar. 

• Propunerea instituie un tratament discriminatoriu între categorii de persoane cu 
situaţii juridice similare. Astfel, deşi iniţiativa face referire la structurile 
necombatante, nu trebuie ignorate nici unităţile operative care, pe o perioadă de 
2-3 luni, au executat cu o parte din efective lucrări în afara armatei şi care au 
înfruntat privaţiunile serviciului militar din acea vreme. 

 
2. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  
 
3. La dezbaterea propunerii legislative au participat, în conformitate cu 

prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor: 
a) din partea Guvernului: d-l Mihai Şeitan – Secretar de Stat la Ministerul 

Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, preşedintele Casei Naţionale de Pensii şi 
Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi d-l Tudor Munteanu – locţiitor Secretar de 
Stat la Ministerul Apărării Naţionale; 

b) d-l deputat Toró Tiberiu, în calitate de autor al propunerii legislative; 
c) invitaţi: d-l mr. Paul Nenciu – consilier juridic şi d-na lt. Mădălina 

Cioiulescu - consilier juridic în cadrul Ministerului Apărării Naţionale şi d-na 
Cristina Stroe – inspector în cadrul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei.  

 
4. La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 19 membri 

ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate din voturile celor prezenţi. 

 
5. Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 6 iunie 2005. 

 
6. Potrivit art.75 din Constituţia României, republicată, şi art.86 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 
 În urma dezbaterilor în şedinţa din 28 iunie 2005, Comisia propune 
respingerea propunerii legislative cu 11 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 2 
abţineri. 

 
 

  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
   Stelian DUŢU    Karoly KEREKES 
 
 
 
 
Întocmit,  
Expert Monica Rallu CURTA 




