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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 11 noiembrie  2003

La şedinţă au participat un număr de 12 deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi:
Filip   Georgescu şi Ovidiu Tiberiu Muşetescu, din Grupul parlamentar al  PSD,  şi Mera Liviu-
Alexandru, din Grupul parlamentar al PD, aflat în concediu   medical.

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang, vicepreşedinte
al comisiei care, în deschidere, a prezentat spre aprobare proiectul ordinii de zi, pe care a fost
înscrisă, ca unic punct, propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 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.

Ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Primul înscris la cuvânt, dl deputat Florea Buga a menţionat că Legea nr.309/2002

recunoaşte şi acordă unele drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei
Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961. În acelaşi timp, persoanele care au efectuat
stagiul militar în cadrul detaşamentelor de muncă necombatante, subordonate Direcţiei Generale
a Întreprinderilor de Construcţii, aparţinând Ministerului Forţelor Armate, deşi au avut exact
acelaşi  regim  de  muncă,  nu  se  bucură de aceleaşi drepturi ca şi primii. Pentru a corecta
această situaţie este necesară revizuirea legii, în sensul acordării aceloraşi drepturi şi persoanelor
care şi-au satisfăcut stagiul militar în cadrul detaşamentelor de muncă necombatante, din cadrul
Direcţiei Generale a Întreprinderilor de Construcţii Militare, aparţinând Ministerului Forţelor
Armate, în perioada 1950-1961, motiv pentru care propune acordarea unui aviz favorabil.

Dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang menţionează, în continuare, că este
vorba de o reparaţie morală, pe care Comisia pentru drepturile omului nu poate să nu o acorde.
Mai ales că numărul celor care vor fi beneficiarii acestei legi nu este foarte mare şi nu comportă
implicaţii bugetare deosebite. Şi domnia sa propune acordarea unui aviz favorabil.

Supusă votului, propunerea legislativă a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Ordinea de zi fiind epuizată, dl vicepreşedinte Wittstock Eberhard-Wolfgang a

declarat închise lucrările şedinţei.

VICEPREŞEDINTE, ÎNTOCMIT,
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