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PARLAMENTUL ROMANIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială Nr. 27/341/26 februarie 2002

RAPORT
asupra proiectului de Lege privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul

militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii, în perioada 1950-1961

În urma examinării proiectului de Lege privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul
Direcţiei Generale a Serviciului Muncii, în perioada 1950-1961, în şedinţa din 20 februarie 2002, Comisia pentru muncă şi protecţie socială propune
ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente:

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)

Text adoptat de comisie
Motivarea

0 1 2 3

1 Art.2. � Persoanele care s-au aflat în sitaţia
prevăzută la art.1 au dreptul la o indemnizaţie
lunară, neimpozabilă, de 12.000 lei pentru
fiecare lună de stagiu militar efectuat în cadrul
Direcţiei Generale a Serviciului Muncii.

Se propune reformularea textului după cum urmează:
�Art.2. � Persoanele care s-au aflat în situaţia prevăzută la
art.1 au dreptul la o indemnizaţie lunară, neimpozabilă, de
15.000 lei pentru fiecare lună de stagiu militar efectuat în
cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii.�

Autori: deputat Ion Mînzînă

Întrucât s-a considerat că suma
propusă iniţial este insuficientă faţă
de situaţia actuală a preţurilor.

2 Art.4 � Nivelul indemnizaţiilor acordate prin
prezenta lege va fi indexat prin hotărâre a
Guvernului în funcţie de evoluţia preţurilor şi a
tarifelor.

Se propune reformularea textului după cum urmează:
�Art.4 � Nivelul indemnizaţiilor acordate prin prezenta lege
va fi indexat anual prin hotărâre a Guvernului în funcţie de
evoluţia indicelui preţurilor de consum.�

Autori: deputaţii Bondi Gyongyike şi Dumitru Buzatu

Pentru precizia textului şi utilizarea,
ca termen consacrat, a unui indicator
de referinţă în textul legii.
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3 Art.5. � Persoanele prevăzute la art.1 vor
beneficia de prevederile prezentei legi cu
începere de la data de întâi a lunii următoare
depunerii cererii şi de următoarele drepturi:
a) transport urban gratuit cu mijloacele de
transport în comun aparţinând unităţilor cu
capital de stat;
b) şase călătorii gratuit dus-întors, anual, pe
calea ferată română, clasa a II-a, dacă nu sunt
pensionari ai sistemului asigurărilor sociale de
stat sau ai altor sisteme de asigurări sociale care
beneficiază de reducerea biletelor de călătorie
pe calea ferată în baza altor acte normative;
c) şase călătorii gratuit, dus-întors, anual cu
mijloacele de transport auto sau, după caz,
fluviale aparţinând unităţilor cu capital de stat,
sau societăţilor cu capital privat de la
localitatea de domiciliu la reşedinţa de judeţ,
pentru persoanele care nu sunt pensionari ai
sistemului asigurărilor sociale de stat sau ai
altor sisteme de asigurări sociale care
beneficiază de gratuităţi pe mijloacele de
transport enumerate mai sus şi care nu au
posibilitatea să călătorească pe calea ferată;
d) prioritate la instalarea unui post telefonic,
precum şi scutirea de la plata taxei de
abonament la telefon, radio şi televizor.

Se propune reformularea textului după cum urmează:
�Art.5. � Persoanele prevăzute la art.1 vor beneficia de
prevederile prezentei legi cu începere de la data de întâi a
lunii următoare depunerii cererii şi de următoarele drepturi:
a) asistenţă medicală şi medicamente în mod gratuit, atât în
tratamentul ambulatoriu, cât şi în timpul spitalizării;
b) scutirea de la plata taxei de abonament la radio şi
televizor. De aceste drepturi beneficază şi văduvele
supravieţuitoare ale persoanelor care s-au aflat în situaţia
prevăzută la art.1, care nu s-au recăsătorit.�

Autor: deputat Dumitru Buzatu

Textul s-a reformulat, eliminându-se
o serie de prestaţii ce ar fi urmat să
fie finanţate din bugetele locale. Or,
acestea nu pot suporta în momentul
de faţă o nouă presiune financiară.
S-au introdus ca beneficiare a acestor
prestaţii şi văduvele care nu s-au
recăsătorit, pentru concordanţă cu
situaţiile similare din alte legi cu
caracter reparatoriu (Decretul-Lege
nr.118/1990, republicat, cu
modificările şi completările
ulterioare şi O.G. nr.105/1999 cu
modificările ulterioare).
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4 Art.6. � Perioada în care persoana prevăzută la
art.1 nu s-a putut încadra în muncă în urma
unei invalidităţi de gradul I sau II, survenite ca
urmare a stagiului militar efectuat în cadrul
Direcţiei Generale a Serviciului Muncii,
constituie vechime în muncă şi se ia în
considerare la stabilirea pensiei şi a celorlalte
drepturi ce se acordă în funcţie de vechimea în
muncă.

Se propune eliminarea textului şi renumerotarea în
continuare a articolelor.

Autor: deputat Dumitru Buzatu

Se încalcă prevederile Legii
nr.19/200 privind sistemul public de
pensii şi alte drepturi de asigurări
sociale, în ceea ce priveşte acordarea
stagiului potenţial şi, respectiv,
punctajul aferent pentru perioadele
cât o persoană a beneficiat de pensie
de invaliditate fără a cotiza la
fondurile de asigurări sociale pentru
această perioadă. Or, în cazul
prevăzut de textul art.6, persoana în
cauză ar beneficia, pentru aceeaşi
perioadă, de două drepturi de
asigurări sociale.

5 Art.7. � (1) Stabilirea şi plata drepturilor
prevăzute în prezenta lege se fac de către
direcţiile generale de muncă şi protecţie socială
judeţene şi a municipiului Bucureşti. Stabilirea
situaţiilor prevăzute la art.1 se face de comisia
înfiinţată în cadrul direcţiilor generale de
muncă şi protecţie socială judeţene şi a
municipiului Bucureşti pentru stabilirea şi plata
drepturilor prevăzute de Legea privind
acordarea de drepturi persoanelor persecutate
de către regimurile instaurate în România cu
începere de la 6 septembrie 1940 până la data
de 6 martie 1945 din motive etnice. În luarea
hotărârilor referitoare la stabilirea drepturilor
prevăzute de lege, comisia poate consulta
centrele militare judeţene.
(2) Stabilirea drepturilor prevăzute de prezenta

Se propune reformularea textului ca art.6, după cum
urmează:
�Art.6. � (1) Stabilirea şi plata drepturilor prevăzute în
prezenta lege se fac de către casele teritoriale de pensii şi a
municipiului Bucureşti. Stabilirea situaţiilor prevăzute în
prezenta lege se face de către comisia care funcţionează în
cadrul caselor teritoriale de pensii şi a municipiului
Bucureşti pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei
Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în
România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6
martie 1945 din motive etnice, aprobată prin Legea
nr.189/2000, cu modificările ulterioare. Din comisia mai
sus menţionată va face parte şi un reprezentant al centrului
militar teritorial.
(2) Stabilirea drepturilor prevăzute de prezenta lege se face
la cerere, pe baza înscrisurilor din livretele militare, din

Ca urmare a renumerotării
articolelor.
Întrucât este deja constituită o
comisie pentru aplicarea prevederilor
unui act normativ cu caracter
reparatoriu, Ordonanţa Guvernului
nr.105/1999, în cadrul caselor
teritoriale de pensii.
Pentru mai multă operativitate în
stabilirea drepturilor, întrucât casele
teritoriale de pensii sunt organismele
ce pun în aplicare, şi deci şi în plată,
aceste drepturi reparatorii.
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lege se face la cerere, pe baza înscrisurilor din
livretele militare sau din adeverinţele eliberate
de UM 02405 Piteşti.
(3) Cererile pentru stabilirea drepturilor
prevăzute de prezenta lege se depun la direcţiile
generale de muncă şi protecţie socială judeţene
şi a municipiului Bucureşti în termen de cel
mult 60 de zile de la data publicării ei în
Monitorul Oficial al României.
(4) Comisia este obligată să se pronunţe asupra
cererii în termen de cel mult 30 de zile de la
sesizare, printr-o hotărâre motivată.
(5) Împotriva hotărârii persoana interesată
poate face contestaţie la Curtea de Apel în
termen de 30 de zile de la comunicarea
hotărârii, potrivit legii Contenciosului
administrativ nr.29/1990. Hotărârea Curţii de
Apel este definitivă.

adeverinţele eliberate de centrele militare judeţene sau de
UM 02405 Piteşti.
(3) Cererile pentru stabilirea drepturilor prevăzute de
prezenta lege se depun la casele teritoriale de pensii şi a
municipiului Bucureşti, în termen de cel mult 60 de zile de
la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.
(4) Comisia este obligată să se pronunţe asupra cererii în
termen de cel mult 30 de zile de la sesizare, printr-o
hotărâre motivată.
(5) Împotriva hotărârii, persoana interesată poate face
contestaţie la Curtea de Apel în termen de 30 de zile de la
comunicarea hotărârii, potrivit Legii Contenciosului
administrativ nr.29/1990. Hotărârea Curţii de Apel este
definitivă. Contestaţiile formulate împotriva deciziilor
comisiei sunt scutite de taxă judiciară de timbru.�

Autori: deputaţii Smaranda Dobrescu şi Dumitru Buzatu

Pentru o mai corectă formulare.

Pentru corelare cu modificările aduse
la alin.1 ale prezentului articol.

Pentru mai multă precizie şi rigoare a
normei juridice.

6 Art.8. � Membrilor comisiei constituite în
cadrul direcţiilor generale de muncă judeţene şi
a municipiului Bucureşti, care se ocupă de
stabilirea drepturilor prevăzute în prezenta lege,
li se acordă o indemnizaţie lunară suplimentară
de 300.000 lei. Plata indemnizaţiilor
suplimentare pentru membrii comsiilor se face
de către Direcţia generală de muncă şi protecţie
socială din bugetul statului şi încetează în 30 de
zile de la expirarea termenului de depunere a
cererilor.

Se propune eliminarea textului şi renumerotarea în
continuare a articolelor.

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Întrucât stabilirea şi plata drepturilor
se face de către casele teritoriale de
pensii şi a municipiului Bucureşti,
prin comisia special constituită
pentru aplicarea prevederilor
ordonanţei Guvernului nr.105/1999.
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7 Art.9. � (1) Direcţiile generale de muncă şi
protecţie socială judeţene şi a municipiului
Bucureşti, atunci când sunt sesizate, sau din
proprie iniţiativă, vor verifica legalitatea
drepturilor acordate beneficiarilor prezentei
legi.
(2) În cazul în care se constată încălcări ale
prevederilor legale, se va emite decizie de
revizuire.
(3) Împotriva deciziei de revizuire, emise în
condiţiile alin.(1) şi (2) persoana interesată
poate introduce contestaţie în condiţiile Legii
Contenciosului administrativ nr.29/1990.

Se propune reformularea textului ca art.7, după cum
urmează:
�Art.7. � (1) Casele teritoriale de pensii şi a municipiului
Bucureşti, atunci când sunt sesizate, sau din proprie
iniţiativă, vor verifica legalitatea drepturilor acordate
beneficiarilor prezentei legi.
(2) În cazul în care se constată încălcări ale prevederilor
legale, se va emite decizie de revizuire.
(3) Împotriva deciziei de revizuire, emise în condiţiile
alin.(1) şi (2), persoana interesată poate introduce
contestaţie în condiţiile Legii Contenciosului administrativ
nr.29/1990.�

Autor: deputat Dumitru Buzatu

Ca urmare a renumerotării
articolelor.

Pentru corelare cu modificările aduse
în prezentul raport.

8 Art.10. � Ministerul Finanţelor va aloca
Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale
fondurile necesare plăţii drepturilor prevăzute
de prezenta lege, inclusiv contravaloarea
estimată a călătoriilor prevăzute la art.5 de care
persoanele menţionate beneficază gratuit.

Se propune reformularea textului ca art.8, după cum
urmează:
�Art.8. - Ministerul Finanţelor Publice va aloca
Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale fondurile
necesare plăţii drepturilor prevăzute de prezenta lege.�

Autor: deputat Dumitru Buzatu

Ca urmare a renumerotării
articolelor.
Pentru corectarea denumirii
instituţiilor respective şi pentru
corelare cu modificările aduse în
prezentul raport.

9 __ Se propune introducerea după art.8, a două articole noi,
art.9 şi art.10, cu următorul cuprins:
�Art.9. � (1) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi
Ministerul Apărării Naţionale vor elabora norme
metodologice de aplicare a prezentei legi, pe care le vor
supune spre aprobare Guvernului.
(2) Elaborarea normelor metodologice se va face în termen
de 30 de zile de data intrării în vigoare a prezentei legi.�

Întrucât este necesar a se specifica
cine anume va elabora normele
metodologice.
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Art.10. � Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la
data publicării ei în Monitorul Oficial al României.�

Autor: deputaţii Smaranda Dobrescu şi Dumitru Buzatu

Întrucât este necesară stabilirea unui
termen pentru pregătirea măsurilor
de punere în aplicare a legii.

Acest proiect de lege a fost adoptat în forma prezentată în raport cu 11 voturi pentru şi o abţinere.
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În cursul dezbaterii în comisie, următorul amendament nu a fost acceptat:

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial) Amendamentul propus şi autorul acestuia Motivare

0 1 2 3

1 Art.6. � Perioada în care persoana
prevăzută la art.1 nu s-a putut încadra în
muncă în urma unei invalidităţi de gradul
I sau II, survenite ca urmare a stagiului
militar efectuat în cadrul Direcţiei
Generale a Serviciului Muncii, constituie
vechime în muncă şi se ia în considerare
la stabilirea pensiei şi a celorlalte drepturi
ce se acordă în funcţie de vechimea în
muncă.

Dl deputat Ion Mînzînă propune reformularea
textului după cum urmează:
�Art.6. � Persoanele care s-au aflat în situaţia
prevăzută la art.1 şi în timpul sau ulterior
efectuării stagiului militar au suferit din cauza
serviciului invaliditate permanentă, beneficiază pe
lângă indemnizaţia prevăzutăla art.2, de o
indemnizaţie lunară, neimpozabilă de 475.000
lei.�

Argumente pentru susţinere:
Întrucât persoanele posesoare de certificat de
handicapat pentru gr.III şi II de invaliditate
nu primesc nici un fel de indemnizaţie.
Pentru un tratament juridic egal al tuturor
persoanelor care au efectuat stagiul militar în
cadrul D.G.S.M. şi care au suferit din cauza
serviciului o invaliditate permanentă, în
situaţia în care invaliditatea a apărut la
începutul stagiului, beneficiarul va primi
indemnizaţia corespunzătoare perioadei
efectuate, fiind dezavantajat faţă de cel care
a efectuat stagiul complet.

Argumente pentru respingere:
Întrucât în această situaţie persoanele ar
acumula mai multe drepturi băneşti potrivit
Legii nr.19/2000 sau a OUG nr.102/1999,
precum şi o indemnizaţie lunară de 15.000
lei acordată conform dispoziţiilor art.2 din
prezenta lege.

    PREŞEDINTE, SECRETAR,
SMARANDA DOBRESCU ION MÎNZÎNĂ

Întocmit,
Expert Monica Rallu CURTA
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