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SINTEZA 
 

lucrărilor Comisiei din data de 9 septembrie 1998 
 
 
 

 Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 9 
septembrie 1998 între orele 8,30 – 16, având următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale; 

2. Proiectul de Lege privind Statutul funcţionarilor publici; 
3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.57/1992 

privind încadrarea în muncă a persoanelor handicapate; 
4. 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; 

5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/1977 
privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţă socială; 

6. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.80/1992 
privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor; 

7. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.2/1995 privind 
pensionarea anticipată; 

8. Propunerea legislativă privind Legea Casei Autonome a Pensiilor; 
 

Lucrările şedinţei de comisie au început cu punctul 2 al ordinii de zi şi au fost 
dezbătute articolele 65 – 73 din proiectul de Lege privind Statutul funcţionarilor 
publici.  

La sosirea d-lui ministru Alexandru Athanasiu au fost întrerupte dezbaterile şi 
s-a trecut la punctul 1 de pe ordinea de zi. 

Domnul ministru Athanasiu prezintă proiectul de Lege privind sistemul public 
de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. 

În ultima parte a şedinţei s-a revenit la proiectul de Lege privind Statutul 
funcţionarilor publici. Plenul comisiei a hotărât suspendarea dezbaterilor la acest 
proiect de lege având în vedere faptul că în curând (în termen de aproximativ o 
săptămână) Guvernul va trimite la Parlament un material cuprinzând amendamente 
de fond, cât şi anexa cu funcţiile publice. 

 
 



În finalul şedinţei, membrii comisiei au hotărât următoarele: 
1. Dezbaterea celorlalte puncte de pe ordinea zi (pct. 3 – 8) în următoarea 
şedinţă a comisiei; 

2. Să solicite plenului Camerei Deputaţilor aprobarea ca în perioada 14 – 30 
septembrie 1998 comisia să lucreze 2 zile pe săptămână (marţi şi miercuri), 
având în vedere faptul că în comisie se va dezbate proiectul de lege privind 
sistemul public de pensii, precum şi faptul că pe agenda de lucru se află şi 
investiri în regim de urgenţă.  

 
Din numărul total al membrilor comisiei (19) a absentat dl Sorin Pantiş (PNL) 

– ministru. 
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