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 În ziua de 16 martie 1998 Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi-a 
desfăşurat lucrările între orele 16 - 19. 
 Pe ordinea de zi a fost înscrisă continuarea dezbaterilor asupra proiectului de 
Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare 
Socială.  
 La lucrări a participat din partea iniţiatorului dl Secretar General Adjunct al 
Guvernului Radu Stroe însoţit de un grup de specialişti care au contribuit la 
elaborarea acestui proiect de lege. 
 Au fost dezbătute articolele 8 - 36, în cadrul dezbaterilor domnii deputaţi 
George Şerban, Bondi Gyongyike, Girescu Ion, Lazia Ion, Dobrescu Smaranda, 
Sârbu Marian, Buzatu Dumitru şi Petrescu Silviu aducând o serie de amendamente 
atât pe fond cât şi din punct de vedere al tehnicii legislative. 
 S-a hotărât ca legea votată de comisie să aibă numai 5 capitole, eliminându-se 
Capitolul V - Facilităţi, prevederile din acest capitol fiind preluate în capitolul 
"Dispoziţii finale". 
 În final, dl deputat Ion Lazia propune - şi s-a admis - introducerea un articol 
nou, ca art.37. 
 Proiectul de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului 
Român de Dezvoltare Socială a fost adoptat cu majoritate de voturi, cu modificări, 
urmând ca raportul asupra acestuia să fie înaintat Biroului Permanent. 
 La şedinţă au participat toţi membrii comisiei, lipsind dl Sorin Pantiş - 
ministru. 
 
 În ziua de 18 martie 1998 Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi-a 
desfăşurat lucrările între orele 10 - 14. 
 Şedinţa s-a desfăşurat în prezenţa domnului Alexandru Athanasiu, ministrul 
muncii şi protecţiei sociale. 
 Domnul Ministru a prezentat principiile referitoare la salarizarea sistemului 
bugetar din România. Astfel, a rezultat faptul că este conceput un nou sistem de 
salarizare în România, care să se alinieze la standardele occidentale. 
 Prin această nouă politică salarială se poate încuraja reforma în administraţia 
publică, atât de necesară, alături de reforma economică din ţara noastră. 
 Domnul Ministru a arătat că-şi doreşte o politică salarială anticipativă şi nu 
reactivă, cum s-a făcut până în prezent. 
 De asemenea, trebuie să existe performanţă şi în administraţie, iar această 
performanţă să fie măsurată printr-o obiectivă politică salarială. 



 Totodată, domnul ministru a prezentat o listă de proiecte de lege aflate în 
diferite stadii de finalizare şi în lucru la ministerul pe care îl conduce, proiecte ce vor 
fi înaintate în curând Parlamentului. 
 În finalul şedinţei, domnul ministru Athanasiu a răspuns întrebărilor domnilor 
deputaţi  membri ai Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 
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