
Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
    
 
 
           SINTEZA 
 

lucrărilor Comisiei din 24 şi 25 februarie 1998 
 

 Şedinţele sunt conduse de dl Valentin Adrian Iliescu, preşedintele comisiei. 
 În data de 24.02.1998 şedinţa s-a desfăşurat între orele 10,30 - 12,30. 
 Pe ordinea de zi a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.81/1997 pentru reglementarea plăţii anuale a celui de-al 
13-lea salariu sau a altor sume de această natură, suportate din fondul de salarii. 
 S-au purtat discuţii generale pe marginea proiectului de lege mai sus 
menţionat, neputându-se trece la dezbaterea pe articole datorită absenţei 
reprezentantului iniţiatorului. 
 
 În data de 25.02.1998 şedinţa s-a desfăşurat între orele 9 - 13. 
  Pe ordinea de zi s-au aflat înscrise următoarele proiecte de acte normative: 
 1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.81/1997 pentru reglementarea plăţii anuale a celui de-al 13-lea salariu sau a altor 
sume de această natură, suportate din fondul de salarii. 
 Au participat ca invitaţi dl. Gheorghe Gherghina - director în Ministerul 
Finanţelor şi dl Iuliu Bara - Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii şi 
Protecţiei Sociale. 
 După prezentarea punctului de vedere al Ministerului Finanţelor prin dl 
director Gherghina asupra proiectului de lege mai sus menţionat, deputaţii P.D.S.R 
propun respingerea ordonanţei pe considerentul încălcării art.38 din Constituţia 
României. 
 Propunerea este respinsă  (11 voturi pentru şi 7 împotrivă). 
 În urma dezbaterilor pe articole, proiectul de lege mai sus menţionat este 
adoptat cu amendamente propuse de dnii deputaţi Ion Lazia, Kerekes Karoly, George 
Şerban şi dna deputat Smaranda Dobrescu.  
 2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.85/1997 
privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice . 
 Având în vedere absenţa iniţiatorului, dezbaterile asupra proiectului de lege 
mai sus menţionat au fost amânate pentru şedinţa următoare. 
 În finalul şedinţei a fost stabilită ordinea de zi pentru următoarea şedinţă.  
 Din numărul total al membrilor comisiei (20) au absentat dl Sorin Pantiş - 
ministru.    
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