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 Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 
8,30 - 16, având următoarea ordine de zi: 
 1. Propunerea legislativă privind acordarea unor compensaţii băneşti 
persoanelor cu venituri mici, în vederea acoperirii cheltuielilor suplimentare la 
energie electrică şi combustibil pentru încălzire, iniţiată de un grup de deputaţi PDSR 
, care, prin hotărârea plenului a fost retrimisă la comisie în vederea rediscutării ei, 
iniţiatorii propunând modificarea termenelor şi nominalizarea beneficiarilor. Doamna 
deputat Smaranda Dobrescu a reiterat punctul de vedere negativ al Guvernului şi a 
arătat că în formularea dată, actuala lege ar fi foarte greu de aplicat, dând naştere la o 
nouă birocraţie. Supusă la vot, rediscutarea propunerii legislative a fost respinsă cu 8 
voturi pentru. 
 2. Proiectul de Lege pentru integrarea sistemului asigurărilor sociale al 
Cultului Mozaic din România în sistemul asigurărilor sociale de stat. 
 La dezbateri participă doamna Constanţa Matei - Şef serviciu pensii în 
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale . Proiectul de lege a fost adoptat în forma 
iniţială cu unanimitate de voturi. 
 3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.39/1997 cu 
privire la pensionarea pentru munca depusă, cu reducere de vârstă a femeilor care 
lucrează în industria minieră. La dezbateri participă doamna Constanţa Matei - Şef 
serviciu pensii în Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi dl.Valentin Mezei  - 
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. Proiectul de Lege a fost adoptat cu majoritate 
de voturi, 1 abţinere, 1 vot împotrivă, cu modificări, amendamentele fiind aduse 
art.1(1) - dl deputat Valentin Iliescu, art.1(2) şi art.2 - dl deputat George Şerban. 
 4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/1997 
privind acordarea unor drepturi sociale suplimentare elevilor şi studenţilor din 
învăţământul de stat, cursuri de zi, în anul 1997 . Proiectul de Lege a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi , cu modificări la art.2 (1) şi (2) - domnii deputaţi Dumitru 
Buzatu şi George Şerban, precum şi la Anexă - autori domnii deputaţi Maria Sârbu,  
Dumitru Buzatu şi George Şerban. 
 5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.32/1997 
privind reglementarea modului de plată a personalului angajat prin convenţii civile 
pentru încasarea creanţelor bugetare administrate de Ministerul Muncii şi Protecţiei 
Sociale. Acesta a fost adoptat cu majoritate de voturi, 1 vot împotrivă, cu unele 
modificări la art.2 (1) - autor dl deputat Marian Sârbu şi art.2(2) - autor dl deputat 
George Şerban 



 6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.62/1997 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.32/1991 privind impozitele pe salarii se va 
discuta într-o şedinţă viitoare a comisiei în prezenţa reprezentanţilor Guvernului. 
 În încheierea şedinţei s-a stabilit ordinea de zi pentru săptămâna viitoare. 
 Au fost prezenţi 16 deputaţi, fiind absent domnul Sorin Pantiş - ministru, dl 
deputat Radu Ghidău - grup parlamentar P.N.Ţ.C.D. - delegaţie şi dl deputat Kerekes 
Karoly - grup parlamentar U.D.M.R. - delegaţie. 
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