
 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
 

PROCES VERBAL 
         al şedinţelor Comisiei din zilele  de 14, 15 şi 16 aprilie 1998 
   
 
 În şedinţa din data de 14 aprilie la lucrările comisiei sunt prezenţi 19 deputaţi, 
fiind absent dl Sorin Pantiş - ministru. 
 Au fost studiate individual materialele primite din partea Guvernului, 
referitoare la componenţa nominală a noului executiv, cât şi schiţele de program de 
guvernare. 
 Şedinţa din data de 15 aprilie  s-a desfăşurat împreună cu Comisia pentru 
muncă, protecţie socială şi problemele şomajului a Senatului. 
 La lucrările comisiei sunt prezenţi 19 deputaţi, fiind absent dl Sorin Pantiş - 
ministru. 
 Pe ordinea de zi a şedinţei comune s-a aflat audierea domnului Alexandru 
Athanasiu, ministrul muncii şi protecţiei sociale. 
 Domnul ministru a făcut o prezentare de ansamblu a situaţiei indicatorilor la 
nivelul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale pe probleme privind şomajul, 
pensiile şi salariile bugetarilor. 
 În continuare, domnul ministru Athanasiu a arătat intenţiile Ministerului 
Muncii şi Protecţiei Sociale pentru perioada imediat următoare, cu privire la actele 
normative ce vor fi aprobate de noul Guvern şi înaintate Parlamentului României: 
 - cinci proiecte cu privire la sistemul de pensii public şi privat; 
 - un nou Cod al muncii; 
 - un proiect de lege privind modificarea Legii nr.83/1995. 
 În partea a doua a şedinţei, domnul ministru a răspuns întrebărilor domnilor 
senatori şi deputaţi. 
 Domnul ministru Alexandru Athanasiu a primit investitura din partea 
comisiilor de specialitate ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, reunite, cu un număr 
de 19 voturi pentru şi 6 abţineri. 
 În şedinţa din data de 16 aprilie la lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi, 
fiind absenţi dl deputat Victor Barbăroşie - delegaţie şi dl Sorin Pantiş - ministru. 
 Şedinţa este condusă de dl deputat Valentin Adrian Iliescu, preşedintele 
comisiei. 
 Au fost purtate discuţii generale asupra proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.6/1998 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.32/1991 privind impozitul pe salarii şi a propunerii legislative privind modificarea 
şi completarea Legii nr.32/1991, republicată, privind impozitul pe salarii. 
 
 
 
               PREŞEDINTE,     SECRETAR,  
    Valentin Adrian Iliescu           Teodor Stanca   



 


