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Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţei Comisiei din ziua de 2 septembrie 1998 

 
 La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi,  lipsind dl deputat Radu 
Ghidău şi dl Sorin Pantiş - ministru.   
 Lucrările şedinţei sunt conduse de dl deputat Valentin Adrian Iliescu, 
preşedintele comisiei. 
 Este prezentat membrilor comisiei dl deputat Teodor Gavrilaş, aparţinând 
grupului parlamentar PD, care îl înlocuieşte pe dl deputat George Şerban. 
 Discuţiile în comisie s-au axat pe două probleme: 
 1. Analizarea situaţiei proiectelor de acte normative restante pe agenda de 
lucru a comisiei; 
 2. Precizarea atribuţiilor membrilor biroului comisiei în vederea eficientizării 
activităţii comisiei. 
 În privinţa primului punct, în urma discuţiilor în cadrul biroului s-a propus 
plenului comisiei şi s-a adoptat cu unanimitate de voturi ordinea de zi pentru şedinţa 
următoare: 
 - dezbatere generală, cu invitarea domnului Alexandru Athanasiu - ministrul 
muncii şi protecţiei sociale - asupra proiectului legii pensiilor; 
 - continuarea dezbaterii proiectului de Lege privind statutul funcţionarilor 
publici; 
 - propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.57/1992 
privind încadrarea în muncă a persoanelor handicapate; 
 - prounerea legislativă de modificare şi completare a Legii nr.44/1994 privind 
veteranii de război; 
 - analizarea propunerilor legislative ce au ca obiect modificarea unor 
reglementări în legislaţia privind pensiile şi asigurările sociale de stat şi pentru 
agricultori, analiză ce are în vedere oportunitatea preluării unor prevederi în noul 
proiect de lege a pensiilor. 
 În ceea ce priveşte punctul 2 al ordinii de zi, deşi au existat mai multe 
propuneri formulate de dna deputat Smaranda Dobrescu, dl deputat Marian Sârbu, dl 
deputat Vasile Stan, dl deputat Victor Barbăroşie, comisia a optat pentru soluţia 
avansată de dl deputat Ion Lazia şi anume ca şedinţa biroului să se desfăşoare în ziua 
stabilită pentru dezbateri pe comisii, după terminarea şedinţei, cunoscându-se astfel 
în timp util situaţia exactă asupra proiectelor luate în discuţie. 
 În încheierea şedinţei s-au făcut unele recomandări angajaţilor comisiei în 
vederea optimizării activităţii pe comisie. 
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