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 În şedinţa din data de 7 aprilie 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 a fost înscrisă propunerea legislativă pentru modificarea unui 
articol din Legera nr.1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor 
profesională, în care se propune modificarea art.22 prin scăderea procentului de la 
5% la 4%. 
 S-au purtat discuţii generale asupra propunerii legislative mai sus menţionate. 
 
 În şedinţa din data de 8 aprilie 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 propuneri legislative: 
 1. Propunerea legislativă pentru modificarea unui articol din Legera nr.1/1991 
privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională. 
 2. Propunerea legislativă pentru organizarea şi exercitarea profesiei de 
consilier juridic. 
 3. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.51/1995 
pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. 
 Au fost continuate dezbaterile asupra propunerii legislative pentru modificarea 
unui articol din Legera nr.1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea 
lor profesională.  
 Comisia a hotărât respingerea acesteia cu majoritate de voturi cu următoarea 
motivare: nu este momentul oportun să se reducă contribuţia pentru şomaj deoarece 
s-ar produce dereglări în bugetul consolidat al statului. 
 Propunerile legislative înscrise la punctele 2 şi 3 de pe ordinea de zi au fost 
avizate favorabil cu majoritate de voturi. 
 În şedinţa din data de 9 aprilie 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 a fost înscris proiectul de Lege  privind Statutul funcţionarilor 
publici. 
 În cadrul  şedinţei s-au purtat discuţii generale urmând ca la proxima şedinţă 
să  fie aduse amendamentele  dorite  şi elaborat avizul deoarece la sfârşitul  
săptămânii  se vor consulta şi cu electoratul. 
 
  
 
  
 
 
 
               PREŞEDINTE,     SECRETAR,  
    Valentin Adrian Iliescu           Teodor Stanca   
 


