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     RAPORT 
 
 
  asupra propunerii legislative privind acordarea unor drepturi 
persoanelor care au făcut parte din detaşamentele de muncă forţată din 
cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii 
 
 
  În urma examinării propunerii legislative privind acordarea unor 
drepturi persoanelor care au făcut parte din detaşamentele de muncă 
forţată din cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii  în  şedinţa din 
17 decembrie 1997 , comisia a hotărât că aceasta nu poate fi acceptată şi  
propune Plenului  respingerea  pentru următoarele motive: 
 
  1. Avizul Ministerului Finanţelor cu nr. 38210/ 13 oct.1997 este 
negativ. 
  2. În cursul dezbaterilor s-a apreciat că : 
- tinerii încorporaţi în astfel de unităţi nu aveau obligaţii în plus faţă de  
ceilalţi militari în termen, au beneficiat de  retribuirea muncii iar perioada 
respectivă este considerată vechime în muncă, cu menţiunea ca fiind o 
muncă prestată în grupe superioare de muncă ; 
- acordarea acestor drepturi presupune creşterea cheltuielilor la bugetul de 
stat fiind drepturi cu caracter reparatoriu , în expunerea de motive nu se 
prezintă estimări ale cheltuielilor iar  reprezentanţii Ministerului Apărării 
prezenţi în sala de şedinţă nu au putut estima nr. de potenţiali beneficiari. 
 
 
 
                       PREŞEDINTE   SECRETAR 
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    Către,  
     BIROUL PERMANENT AL 
     CAMEREI DEPUTAŢILOR 
      
 Vă trimitem, alăturat, raportul asupra propunerii legislative privind 
acordarea unor drepturi persoanelor care au făcut parte din detaşamentele 
de muncă forţată din cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii  
trimis  comisiei pentru examinare în fond, cu adresa nr.  177/ 3.11.1993. 
 
La data de  7 iunie  1995 cu nr. XXXVI/7/365 la propunerea legislativă 
susmenţionată s-a întocmit raport dar fiind rămas nedezbătut de Plen în 
legislatura anterioară, în prezent a fost reexaminat de comisie în noua sa 
componenţă şi  a fost respins. 
  Prezenta propunere legislativă are caracterul unei legi ordinare  în 
conformitate cu art.72 din Constituţia României. 
 
   PREŞEDINTE   SECRETAR 
   Valentin Adrian Iliescu  Teodor Stanca 
 
 
 


