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 Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 
26 ianuarie 1998 între orele 15 - 18,30. 
 În cadrul dezbaterilor din comisie s-a discutat proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/1997 şi a Ordonanţei Guvernului nr.56/1997.  
 Au participat ca invitaţi dl.Valeriu Stoica - ministrul justiţiei şi dna Gabriela 
Pop - director în Ministerul Justiţiei, dna judecător Viorica Costiniu - preşedintele 
Asociaţiei Magistraţilor din România, dna Rodica Crăciun - liderul Sindicatului 
"SINDJUS", dl procuror Vasile Nichita de la Parchetul General, dna director Ana 
Comşa din partea Curţii de Conturi şi dl.procuror general Mircea Popescu de la 
Curtea de Conturi. 
 Ministrul justiţiei a prezentat argumentele ce s-au avut în vedere pentru 
iniţierea acestui proiect de lege , această prezentare fiind urmată de intervenţiile 
celorlalţi invitaţi asupra reglementărilor cuprinse în proiectul de lege mai sus 
menţionat. 
 Dl procuror Vasile Nichita arată că în conformitate cu noua lege de salarizare 
a personalului bugetar este necesară şi în cadrul salarizării personalului autorităţii 
judecătoreşti stabilirea unei funcţii reprezentative faţă de care să se raporteze 
salariul. 
 Dl ministru Valeriu Stoica arată că atunci când noua filosofie a salarizării 
bugetare va funcţiona, se va acorda în consecinţă şi salarizarea puterii judecătoreşti. 
 Dna deputat Smaranda Dobrescu arată că în conformitate cu viitoarea lege a 
salarizării bugetarilor, salariul de bază trebuie să reprezinte partea fixă care este 
predominantă şi care cuantifică munca, iar sporurile să fie cât mai reduse pentru a nu 
modifica în datele esenţiale salariul de bază. 
 Dl deputat Victor Barbăroşie a solicitat şi a avut agrementul ministrului 
justiţiei de a se înainta comisiei criteriile conform cărora se apreciază calitatea 
muncii depuse (art.9 poz.12). 
 În partea a doua a şedinţei s-au discutat probleme curente ale comisiei. 
 Din numărul total al membrilor comisiei (20) au absentat dl Sorin Pantiş - 
ministru şi dl Kerekes Karoly (bolnav). 
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