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CAMERA DEPUTAŢILOR                     SENATUL 
Comisia pentru  muncă           Comisia pentru muncă, 
şi protecţie  socială           protecţie  socială şi problemele 
              şomajului 
 
Nr.122 din 22 aprilie 1998       

            Nr. L 87 din 22 aprilie 1998 
 
 
 
 
 

 AVIZ 
 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 1998 
 
 

 
   Către, 
 
    COMISIA PENTRU BUGET,  FINANŢE ŞI BÅNCI 
 
 
  Urmare adreselor  nr.83 /23  martie 1998  şi  L 87 din 23  martie  1998 ale Birourilor permanente  ale Camerei Deputaţilor  şi 
Senatului în conformitate cu prevederile art.9 şi 15  din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului şi conform art.1o2 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru muncă,  protecţie 
socială şi problemele şomajului a Senatului  au fost investite pentru avizare cu  Proiectul  Legii   bugetului  de stat pe anul 1998. 
 
  În şedinţa din 22 aprilie 1998 Comisia pentru muncă şi protecţie socială a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru muncă, protecţie 
socială şi problemele şomajului  a Senatului au analizat proiectul de Lege a  bugetului asigurărilor sociale  de stat pe anul 1998 şi au hotărât  
avizarea  favorabilă a acestuia cu amendamentele  de mai jos.   
  



 2

 
 

 
Nr.crt.          Text iniţial    Amendamentul propus 

            ( autorul) 
          Motivare 

    1.  Anexa 3/11 
 
B. Lucrări noi 
 

Anexa 3/11 
 
B. Lucrări noi 
Se introduce un punct  nou 
numerotat 4  cu următorul cuprins: 
“ 4  Sediul D.G.M.P.S. Galaţi 
Proiectare  şi organizare de şantier 
în valoare de un miliard lei” 
 
Autor : deputat Radu Gheciu 
 
 
 

 
Instituţia  funcţionează în prezent 
dispersată în  7 sedii 
necorespunzătoare.   
Problemele sociale  ale judeţului 
Galaţi se vor amplifica în anii 
viitori. 
Studiul de fezabilitate este  
realizat iar terenul este 
concesionat de Consiliul local  
prin Hotărârea nr. 50/ 1995. 
Sursa de finanţare: 
Din  Fondul la dispoziţia 
Guvernului 
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PREŞEDINTE        PREŞEDINTE 
Valentin Adrian Iliescu       Dan Mircea Popescu  

 
 
Întocmit, 
Experţi parlamentari 
Jeniţa Naidin 
Ion Zară 


