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PROCES VERBAL 
         al şedinţei Comisiei din ziua de 4 martie 1998 
 

 
   
 
 La lucrările comisiei sunt prezenţi 19 deputaţi, fiind absent dl Sorin Pantiş - 
ministru. 
 Şedinţa este condusă de dl Valentin Adrian Iliescu, preşedintele comisiei. 
 Pe ordinea de zi au fost înscrise următoarele proiecte de acte normative: 
 1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.85/1997 
privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice. 
 Având în vedere absenţa reprezentantului Ministerului Finanţelor ca iniţiator - 
respectiv dl.ministru Secretar de Stat Ruşanu, dl preşedinte Valentin Iliescu propune 
amânarea dezbaterilor pentru următoarea şedinţă. 
 2. Propunerea legislativă pentru modificarea unui articol din Legea nr.1/1991 
privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională.  
 3. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.44 din 7 iulie 1994 
privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de 
război şi a văduvelor veteranilor de război. 
 În ceea ce priveşte punctele 2 şi 3 de pe ordinea de zi, dezbaterile sunt amânate 
până în momentul în care se va primi punctul de vedere al Guvernului. 
 În continuare, la iniţiativa domnului preşedinte Valentin Iliescu, comisia  
hotărăşte  să solicite Biroului Permanent aprobarea, pentru data de 9 martie a.c. orele 
16,+a unei şedinţe speciale pentru rezolvarea în procedură de urgenţă a proiectului 
de Lege pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de 
Dezvoltare Socială. 
 Având în vedere caracterul depăşit al: 
 - propunerii legislative privind modificarea şi completarea Ordonanţei 
nr.32/1995 privind încadrarea în muncă a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ; 
 - propunerii legislative pentru acordarea în 1997, până la 31 decembrie, a 
drepturilor prevăzute de art.6 al Legii nr.78/1995 privind protecţia personalului care 
lucrează în sectorul producţiei de apărare, modificat prin Legea nr.22/1996; 
 - propunerii legislative privind compensarea cheltuielilor la energia termică 
pentru familiile cu venituri mici în sezonul rece 1997 - 1998, 
se propune şi se aprobă în unanimitate respingerea lor. 
 De asemenea, plenul comisiei a fost înştiinţat asupra vizitei pe care o delegaţie 
a Parlamentului Republicii Cehe o va face pe data de 6 aprilie a.c. la Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială, vizită în care se vor discuta probleme specifice tematicii 



de lucru a comisiei, urmând ca să fie înştiinţat departamentul de resort al Camerei 
Deputaţilor cu conţinutul şi modul de desfăşurare al vizitei. 
 La iniţiativa domnului deputat Vasile Stan, la care au aderat şi dnii deputaţi 
Victor Barbăroşie, Radu Gheciu, Ion Lazia, Ion Giurăscu şi George Şerban, s-a 
hotărât ca măcar trimestrial membrii comisiei să se deplaseze în judeţe cu o situaţie  
mai deosebită din punctul de vedere al şomajului şi al protecţiei sociale. Astfe, s-a 
hotărât ca miercuri 11.03.a.c., membrii comisiei să se deplaseze în judeţul Prahova 
pentru a constata la faţa locului situaţia salariaţilor din sectorul producţiei de apărare. 
 Dl deputat Iuliu Furo, expunând problema dramatică a subzistenţei 
persoanelor pensionare şi a indexării pensiilor, a solicitat invitarea domnilor miniştri 
Alexandru Athanasiu şi Daniel Dăianu în faţa comisiei. 
 Comisia a aprobat acest demers, urmând ca cei doi miniştri nominalizaţi să fie 
invitaţi în faţa comisiei pentru a expune politicile de protecţie socială pe care le 
prevăd imediat după adoptarea bugetului de stat pe anul 1998. 
 
 
 
  
 
 
 
               PREŞEDINTE,     SECRETAR,  
    Valentin Adrian Iliescu           Teodor Stanca   
 


