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A V I Z 
asupra  Propunerea legislativă pentru modificarea  Legii nr.309/2002 privind recunoaşterea şi 

acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul miliar în cadrul Direcţiei 
Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 

 
                    În conformitate cu prevederile art.95  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi 
avizare, cu Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoaşterea 
şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul miliar în cadrul Direcţiei 
Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, trimis cu adresa nr.Pl-x 458 din 28.09.2009  
şi înregistrat cu nr.31/862 din 28.09.2009. 
                   Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 
alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este  Cameră 
decizională.  
                    Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins  propunerea legislativă în 
şedinţa din 23 septembrie 2009. 

  Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia a 
dezbătut iniţiativa legislativă  în şedinţa din   13 octombrie  2009. 
                    Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 2 şi 5 din Legea   
nr.309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul 
miliar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, în sensul acordării de 
noi drepturi persoanelor vizate de această lege, precum călătorii gratuite pe mijloacele de transport în 
comun, scutirea de impozit pentru o locuinţă, un sejur gratuit de 10 zile de tratament într-o staţiune 
balneo-climaterică şi majorarea indemnizaţiei de la 2,5 lei  la 5 lei pentru fiecare lună de stagiu 
militar efectuat în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii. 
                  Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de 
motive, avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului Legislativ nr.300 din 08.04.2009 
şi punctul de vedere al Guvernului transmis cu nr.1102 din 04.05.2009, prin care nu susţine 
adoptarea acestei iniţiative, întrucât iniţiatorii propunerii legislative nu precizează sursele financiare 
necesare aplicării măsurilor propuse, încălcându-se astfel dispoziţiile art.138 alin.(5) din Constituţie 
care prevede că „ nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare”. În 
acest sens sunt încălcate şi prevederile art.15 alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind finanţele 
publice. 
                  În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate 
de voturi, avizarea  negativă a propunerii legislative,  întrucât nu sunt precizate sursele financiare 
necesare aplicării măsurilor propuse, încălcându-se astfel dispoziţiile art.138 alin.(5) din Constituţia 
României, republicată.  

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării,  propunerea legislativă  face parte din 
categoria legilor ordinare.  
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