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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
Bucureşti, 27 ianuarie 2011 

Nr. 27/663 
 
 

 
 

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 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin 

adresa nr. Plx 508 din 9 noiembrie 2010, cu dezbaterea pe fond, în 

procedură obişnuită, a 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. 

 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr. 302/26.03.2010) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 

(nr.22/497/17.11.2010) 

• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.31/874/16.11.2010) 

• avizul negativ al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională (nr.32/301/09.11.2010) 

• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.1348/25.05.2010) 
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 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

şi completarea 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 majorării 

cuantumului indemnizaţiei lunare de la 2,53 la 2,7 lei, precum şi al 

instituirii unor noi facilităţi privind transportul urban gratuit şi 6 călătorii 

dus-întors pe calea ferată, cu mijloace auto, sau fluviale. 

 

Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea  

iniţiativei legislative din următoarele considerente: 

- nu sunt identificate sursele de finanţare pentru acoperirea 

cheltuielilor necesare implementării măsurilor cuprinse în propunerea 

legislativă, încălcându-se dispoziţiile art. 15 din Legea nr.500/2002 privind 

finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.138 

alin.(5) din Constituţia României, republicată; 

- în actualul context economic impactul financiar rezultat ca urmare 

a majorării cuantumului indemnizaţiei, la nivelul unui an este, de 

aproximativ 7,7 milioane lei, creându-se o importantă presiune bugetară, 

în condiţiile existenţei unui număr de aproximativ 190.000 de beneficiari. 

 

 Propunerea legislativă 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 27 ianuarie 

2010 au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor: 

- domnul Nicolae Ivăşchescu, Secretar de Stat în Ministerul Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale; 

- doamna Doina Pârcălabu, preşedintele Casei Naţionale de Pensii şi Alte 

Drepturi de Asigurări Sociale; 

- doamna Marcela Dumitraş, consilier în Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale. 
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La lucrările comisiei au fost prezenţi 29 de deputaţi, din totalul de 30 

membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (o abţinere). 

 

 Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 15 

septembrie 2010. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor.  

  
 
 

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

 Victor Paul Dobre    Kerekes Karoly 
         
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Expert parlamentar Monica Rallu CURTA 
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