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În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 9 alin. (1)
din Legea 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,
Guvernul României adopta prezenta hotărâre.
ARTICOL UNIC
Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor
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,
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemnează:
--------------Ministrul muncii
şi solidarităţii sociale,
Marian Sarbu
Ministrul apărării naţionale,
Ioan Mircea Pascu
Ministru de interne,
Ioan Rus
Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu

Bucureşti, 10 octombrie 2002.
Nr. 1.114.
ANEXA 1
NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea prevederilor 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
ART. 1
Beneficiază de prevederile 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, denumita în continuare
lege, persoanele, cetăţeni romani, care au efectuat stagiul
militar în detasamentele de munca din cadrul Direcţiei Generale
a Serviciului Muncii în perioada 14 ianuarie 1950 - 28 februarie
1961.
ART. 2
Prin stagiu militar în detasamentele de munca din cadrul
Direcţiei Generale a Serviciului Muncii se înţelege perioada
dintre data incorporarii şi data trecerii în rezerva sau data
lasarii la vatra, după caz, cuprinsă în intervalul 14 ianuarie
1950 - 28 februarie 1961.
ART. 3
(1) Pentru stabilirea şi plata indemnizaţiei lunare
prevăzute la art. 2 din lege se iau în calcul şi fracţiunile de
luna.
(2) Indemnizaţia aferentă unei fracţiuni de luna se
determina ca produs între indemnizaţia zilnica şi numărul de
zile calendaristice cuprinse în fracţiunea de luna. Indemnizaţia
zilnica se determina ca raport între indemnizaţia lunară
prevăzută la art. 2 din lege, respectiv 15.000 lei, şi perioada
de 30 de zile, astfel: 15.000/30 = 500 lei pentru o zi.
ART. 4
(1) Drepturile prevăzute de lege se stabilesc de către
comisia 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 pana la 6 martie 1945 din motive etnice,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările

şi completările ulterioare, care funcţionează în cadrul caselor
teritoriale de pensii.
(2) Din comisia prevăzută la alin. (1) face parte şi un
reprezentant al centrului militar teritorial, desemnat de
comandantul acestuia.
ART. 5
Plata drepturilor prevăzute de lege se efectuează, la
cererea solicitantului, de către casa teritorială de pensii în
raza căreia se afla domiciliul solicitantului, conform
dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din lege, chiar dacă acesta
beneficiază de pensie din alt sistem de asigurări sociale
neintegrat în sistemul public de pensii.
ART. 6
(1) Dovada încadrării în prevederile art. 1 din lege se face
cu unul dintre următoarele acte:
a) livret militar, în original şi în copie;
b) adeverinta eliberata de centrele militare judeţene sau de
UM 02405 Pitesti, în original şi în copie.
(2) La cererea pentru stabilirea drepturilor prevăzute de
lege solicitantul are obligaţia sa prezinte următoarele acte, în
original şi în copie:
a) actul de identitate;
b) certificatul de căsătorie şi certificatul de deces al
soţului, în cazul sotiei celui decedat, prevăzută la art. 3 din
lege.
ART. 7
Pentru stabilirea drepturilor prevăzute de lege Casa
Nationala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale poate
solicita Arhivelor Naţionale, în condiţiile prevăzute de
legislaţia în vigoare, întocmirea unei evidente a detasamentelor
de munca din cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii, în
baza documentelor pe care le deţin.
ART. 8
(1) Persoanele prevăzute la art. 1 din lege vor beneficia de
prevederile acesteia cu începere de la data de întâi a lunii
următoare depunerii cererii.
(2) Cererile înregistrate la casele teritoriale de pensii
anterior datei intrării în vigoare a legii se vor considera ca
fiind depuse la data de 5 august 2002.
ART. 9
Hotărârea prevăzută la art. 6 alin. (4) din lege şi decizia
de revizuire prevăzută la art. 7 alin. (2) din lege se vor
elabora potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1, respectiv
nr. 2, care fac parte integrantă din prezentele norme
metodologice.
ANEXA 1

------la normele metodologice
----------------------Casa judeteana de pensii/Casa de Pensii a Municipiului
Bucureşti ........./(se completează după caz)
Comisia pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului
nr. 105/1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 189/2000, cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRÂREA
nr. ... din data de ....
pentru stabilirea drepturilor prevăzute de Legea nr.
309/2002
Comisia 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 pana la 6 martie 1945 din
motive etnice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 189/2000,
cu modificările şi completările ulterioare, în componenta
prevăzută la art. 6 alin. (1) din Legea 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,
având în vedere prevederile art. 1, 2 şi art. 6 alin. (4)
din Legea nr. 309/2002, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 385 din 6 iunie 2002,
examinează în vederea soluţionării cererea domnului/doamnei
..........., fiul/fiica lui ......... şi al/a ........,
născut/nascuta la data de ........ în localitatea .........,
domiciliat/domiciliata în ......., înregistrată la Casa de
pensii ...... cu nr. .......... din data de ......... .
Prin cererea înregistrată titularul/sotia titularului
decedat solicita recunoaşterea perioadei ......... în care
titularul a efectuat stagiul militar în detasamentele de munca
din cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada
1950-1961, în temeiul art. 1 din Legea nr. 309/2002.
În dovedirea cererii sale titularul/sotia titularului
decedat a depus următoarele acte*):
................................................................
....
................................................................
....

................................................................
....
................................................................
....
................................................................
....
................................................................
....
Motivare: Având în vedere ca din verificarea actelor depuse
se confirma/nu se confirma cele solicitate, comisia hotărăşte:
Admite/respinge cererea domnului/doamnei ...... şi constata
ca perioada ....... se încadrează/nu se încadrează în
prevederile art. 1 din Legea nr. 309/2002.
Drepturile se acorda începând cu data de ...............**).
Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit Legii
contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările
ulterioare.
Preşedintele comisiei,
.....................

Membrii comisiei:
..................
..................
..................
..................

Director general,
.................
------------*) 1. livret militar;
2. adeverinta eliberata de UM 02405 Pitesti;
3. adeverinta eliberata de organele militare teritoriale;
4. act de identitate;
5. certificat de căsătorie (în cazul sotiilor celor
decedati, prevăzute la art. 3 din lege);
6. certificat de deces (în cazul sotiilor celor decedati,
prevăzute la art. 3 din lege).
**) Aceste precizări sunt valabile pentru persoanele care se
încadrează în prevederile Legii nr. 309/2002.
ANEXA 2
------la normele metodologice
-----------------------

Casa judeteana de pensii/Casa de Pensii a Municipiului
Bucureşti .........../(se completează după caz)
Comisia pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului
nr. 105/1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 189/2000, cu
modificările şi completările ulterioare
DECIZIA DE REVIZUIRE
nr. ........ din data de .......
Ca urmare a sesizării domnului/doamnei ......, înregistrată
sub nr. ........ din data de .........., formulată în temeiul
art. 7 din Legea nr. 309/2002, prin care se solicita revizuirea
Hotărârii nr. ..... din data de ....... a Comisiei 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 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi
completările ulterioare,
se constata ca din actele care au stat la baza emiterii
acestei decizii:
................................................................
......
................................................................
......
Fata de cele expuse, se menţine/se anulează/se revizuieste
decizia, în sensul ca:
................................................................
......
................................................................
......
Cu drept de contestaţie conform Legii contenciosului
administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.
Preşedintele comisiei,
.....................

Director general,
...................

Membrii comisiei:
..................
..................
..................
..................

--------------

