
P a r l a m e n t u l    R o m â n i e i 
C a m e r a    D e p u t a ţ i l o r 

 
 
 

Comisia pentru muncă     
şi protecţie socială          
 
 
 

PROCES VERBAL 
al Sedinţei Comisiei din ziua de 28 mai 1997 

 
  
 
 Incheiat astăzi 28.05.1997, cu ocazia şedinţei de comisie. 
 La lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi, fiind absent dl Sorin Pantiş - ministru. 
 Şedinţa  este condusă de dl deputat Valentin Adrian ILIESCU, preşedintele comisiei pentru 
muncă şi protecţie socială. 
 La lucrările comisiei participă dl. consilier Mihai Şeitan din partea Ministerului Muncii şi   
Protecţiei Sociale. 
 Pe primul punct al ordinii de zi s-a aflat proiectul de Lege privind concediul plătit pentru 
îngrijirea copiilor în vârstă de până la 2 ani. 
 După prezentarea notei de fundamentare a proiectului de lege mai sus menţionat de către 
reprezentantul ministerului, se trece la dezbaterea pe articole. 
 Doamna deputat Paula Ivănescu şi dl.deputat Dumitru Buzatu au pus în discuţie o nouă teză, 
şi anume, concediul plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de pâna la 2 ani să se acorde nu numai 
mamelor, ci şi  tatălui sau tutorelui, după caz. Deci se susţine ideea conform căreia să existe 
posibilitatea  ca acest concediu să poată fi plătit  şi altor persoane care  au în îngrijire copilul. S-au 
dezbătut articolele 1 şi 2 fără a se lua vreo hotărâre. 
 Pe punctul 2 al ordinii de zi s-a aflat propunerea legislativă privind tichetele gratuite de 
masă - iniţiator dl. deputat Adrian Iorgulescu, prezent la dezbateri. Iniţiatorul îşi prezintă punctul de 
vedere, subliniind faptul că elaborarea acestei iniţiative este deosebit de necesară în această 
perioadă de criză economică pe care o parcurgem. 
 S-au purtat discuţii  privind oportunitatea discutării acestei iniţiative în această sesiune 
legislativă, întrucât în ziua de 8 mai a.c. s-a votat de către Plenul Camerei respingerea unei alte 
iniţiative cu acelaşi obiect. 
 Dna. dep. Smaranda Dobrescu şi dl. consilier Mihai Şeitan au spus că ar fi oportună 
dezbaterea iniţiativei împreună cu un proiect de lege cu acelaşi obiect, pe care Guvernul îl va 
înainta Parlamentului. 
 În încheierea şedinţei s-au stabilit priorităţile pentru următoarea şedinţă de comisie. 
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