
ANEXA nr. 8 
 

RECOMANDĂRI EMISE DE AVOCATUL POPORULUI ÎN ANUL 2004 
 
 
 

 
Nr. 
crt. 

Nr. şi data emiterii 
recomandării. Obiectul 

recomandării 

Autoritatea 
publică căreia 

i-a fost 
adresată 

recomandarea 

Conţinutul pe scurt al recomandării 

1. 1/ 29 ianuarie  2004  
Încălcarea dreptului la un 
nivel de trai decent şi a 
dreptului de petiţionare, 
prevăzute de art. 47 şi de art. 
51 din Constituţie, în cazul 
soluţionării cererilor pentru 
acordarea calităţii de 
beneficiar al 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 

-Arhivele 
Naţionale 

- examinarea situaţiei create de faptul că nu au fost comunicate, în 
termenul legal răspunsuri la petiţiile în care persoanele interesate 
solicitau eliberarea adeverinţelor privind efectuarea stagiului militar în 
fostele detaşamente de muncă ale fostei Direcţii Generale a Serviciului 
Muncii şi pentru viitor, crearea cadrului legal organizat pentru 
eliminarea oricăror tergiversări în această privinţă; 
- luarea  măsurilor legale care se impun pentru:  
*respectarea dispoziţiilor Legii nr. 428/2003 pentru completarea art. 6 
din Legea nr. 309/2002, potrivit cărora nu se percep taxe pentru 
eliberarea actelor necesare la dovedirea încadrării solicitantului în 
prevederile art. 1 din Legea nr. 309/2002; 
*întocmirea în colaborare cu Unitatea Militară Piteşti 02405 şi cu 
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, a unei evidenţe 
centralizate şi complete a efectivelor fostelor detaşamente de muncă; 
*preluarea restului de arhivă, deţinută de Ministerul Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului, care păstrează în evidenţă state de plată 
ale persoanelor („ostaşi”), care au fost folosite ca forţă de muncă 
militară şi civilă în fosta Direcţie Generală a Serviciului Muncii, în 



perioada 1950-1953; 
*examinarea necesităţii întocmirii unor propuneri pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 309/2002, în sensul „Precizărilor” formulate de 
Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale pentru 
aplicarea unitară a legii menţionate. 

2. 2/29 ianuarie 2004  
Încălcarea dreptului la un 
nivel de trai decent şi a 
dreptului de petiţionare, 
prevăzute de art. 47 şi de art. 
51 din Constituţie, în cazul 
soluţionării cererilor pentru 
acordarea calităţii de 
beneficiar al 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  

-Ministerul 
Apărării 
Naţionale 

 

- examinarea situaţiei create de faptul  Unitatea Militară 02405 nu a 
răspuns, în termenul legal la petiţiile în care persoanele interesate 
solicitau eliberarea adeverinţelor cuprinzând înscrisurile din fişele de 
evidenţă militară, ca acte doveditoare ale efectuării stagiului militar în 
fostele detaşamente de muncă,  crearea cadrului legal organizat pentru 
eliminarea oricăror tergiversări în această privinţă; 
- luarea măsurilor legale care se impun pentru: 
* ca Unitatea Militară 02405 Piteşti să întocmească în colaborare cu 
Arhivele Naţionale şi cu Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei, o  evidenţă centralizată şi completă a efectivelor fostelor 
detaşamente de muncă din cadrul fostei Direcţii Generale a Serviciului 
Muncii; 
* ca Unitatea Militară 02405 Piteşti să precizeze în mod distinct în 
adeverinţele eliberate, dacă solicitanţii acordării calităţii de beneficiar al 
Legii nr. 309/2002 au efectuat stagiul militar în cadrul fostelor 
detaşamente ale fostei Direcţii Generale a Serviciului Muncii sau în 
cadrul fostelor detaşamente de muncă ale fostului Minister al Forţelor 
Armate; 
*examinarea necesităţii întocmirii unor propuneri pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 309/2002, în sensul „Precizărilor” formulate de 
Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale pentru 
aplicarea unitară a legii menţionate. 

3. 3/29 ianuarie  2004  
Încălcarea dreptului la un 
nivel de trai decent şi a 
dreptului de petiţionare, 

-Ministerul 
Muncii, 
Solidarităţii 
Sociale şi 

-examinarea situaţiei create de neaplicarea unitară a Legii nr. 309/2002 
de către comisiile 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 



prevăzute de art. 47 şi de art. 
51 din Constituţie, în cazul 
soluţionării cererilor pentru 
acordarea calităţii de 
beneficiar al 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  

Familiei septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, care 
funcţionează în cadrul caselor teritoriale de pensii. 
- luarea de măsuri pentru: 
*întocmirea în colaborare cu Arhivele Naţionale şi cu Unitatea Militară 
02405 Piteşti a unei evidenţe centralizate şi complete a efectivelor 
fostelor detaşamente de muncă din cadrul fostei Direcţii Generale a 
Serviciului Muncii; 
* luarea în considerare de către comisiile din cadrul caselor teritoriale 
de pensii a înscrisurilor din livretele militare prin respectarea 
„Precizărilor” formulate de Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de 
Asigurări Sociale; 
* examinarea necesităţii întocmirii unor propuneri pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 309/2002, în sensul „Precizărilor” formulate de 
Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale pentru 
aplicarea unitară a legii menţionate. 

4. 4/12 februarie 2004  
Aplicarea prevederilor Legii 
nr. 9/1998 privind acordarea 
de compensaţii cetăţenilor 
români pentru bunurile 
trecute în proprietatea 
statului bulgar, în urma 
aplicării tratatului dintre 
România şi Bulgaria, semnat 
la Craiova, 7 septembrie 
1940 
 

-Ministerul 
Finanţelor 
Publice 

- luarea de măsuri pentru ca dosarele depuse în temeiul Legii nr. 9/1998 
să fie soluţionate în termenul prevăzut de art. 35 lit. b) din Normele 
Metodologice pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de 
compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea 
statului bulgar, în urma aplicării tratatului dintre România şi Bulgaria, 
semnat la Craiova, 7 septembrie 1940; 
- informarea publicului cu privire la ce trebuie să facă cetăţenii pentru a 
intra în posesia despăgubirilor la care au dreptul în temeiul Legii nr. 
9/1998; 
- luarea de măsuri pentru informarea periodică a beneficiarilor Legii nr. 
9/1998 asupra stadiului soluţionării dosarelor aflate în examinarea 
Comisiei centrale pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, precum şi pentru 
asigurarea comunicării între Comisia centrală şi cetăţeni. 

5. 5/5martie 2004  
Aplicarea prevederilor din 
Ordonanţa de urgenţă a 

-Primarul 
sectorului 6 al 
municipiului 

- examinarea situaţiei create prin aplicarea necorespunzătoare de către 
asociaţiile de proprietari şi de către furnizorul de energie termică în 
sistem centralizat, a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 



Guvernului nr. 5/2003 
privind acordarea de 
ajutoare pentru încălzirea 
locuinţei precum şi a unor 
facilităţi populaţiei pentru 
plata energiei termice 

Bucureşti nr. 5/2003; 
- luarea de măsuri pentru soluţionarea cererilor prin care beneficiarii 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 contestă 
modul de aplicare a acestora. 

6. 6/5 octombrie 2004  
Aplicarea prevederilor Legii 
nr. 10/2001 privind regimul 
juridic al unor imobile 
preluate în mod abuziv în 
perioada 6 martie 1945-22 
decembrie 1989 

-Primarul 
general 
municipiului 
Bucureşti 

-examinarea situaţiei create prin faptul că Direcţia juridic, contencios şi 
legislaţie din cadrul Primăriei municipiului Bucureşti nu a soluţionat în 
termen legal notificările formulate în temeiul Legii nr. 10/2001 şi 
crearea cadrului organizat corespunzător pentru eliminarea oricăror 
tergiversări în această privinţă; 
- luarea de măsuri pentru a se răspunde în termenul legal la cererile 
prin care petenţii solicită informaţii despre stadiul de soluţionare a 
dosarelor lor. 

7. 7/11 noiembrie 2004  
Aplicarea prevederilor Legii 
nr. 10/2001 privind regimul 
juridic al unor imobile 
preluate în mod abuziv în 
perioada 6 martie 1945-22 
decembrie 1989 

- Primarul 
general al 
municipiului 
Bucureşti 

- examinarea situaţiei create prin faptul că Direcţia juridic, contencios şi 
legislaţie din cadrul Primăriei municipiului Bucureşti nu a soluţionat în 
termen legal notificările formulate în temeiul Legii nr. 10/2001 şi 
crearea cadrului organizat corespunzător pentru eliminarea oricăror 
tergiversări în această privinţă; 
- luarea de măsuri pentru a se răspunde în termenul legal la cererile 
prin care petenţii solicită informaţii despre stadiul de soluţionare a 
dosarelor lor. 

8. 8/ 6 decembrie 2004  Primarul 
municipiului 
Alba-Iulia 

- examinarea situaţiei create de faptul Primăria municipiului Alba-Iulia 
nu a comunicat în termenul legal răspunsuri la petiţiile cetăţenilor şi 
crearea cadrului corespunzător pentru eliminarea oricăror tergiversări 
în soluţionarea petiţiilor. 

 


