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 Incheiat astăzi 21.05.1997, 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 ca reprezentant al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale dl. 
consilier al ministrului, Mihai Şeitan. 
 Primul punct al ordinei de zi îl constituie dezbaterea în procedură de urgenţă a proiectului de 
Lege privind alocaţia suplimentară pentru copii. După prezentarea notei de fundamentare de catre 
reprezentantul ministerului, se trece la discutarea pe articole a proiectului de lege mai sus 
menţionat. 
 Proiectul de lege s-a adoptat cu majoritate de voturi, înregistrându-se un vot împotrivă şi o 
abţinere. S-au formulat o serie de amendamente faţă de textul iniţial, de către domnii deputaţi 
Dumitru Buzatu, George Şerban, Karoly Kerekes, amendamente preluate de comisie, urmând a se 
elabora raportul. 
 La punctul 2 s-a supus la vot şi s-a adoptat propunerea de a se începe dezbaterile, începând 
cu şedinţa viitoare, la iniţiativa legislativă privind Casa Autonomă a Pensiilor - iniţiator dep. 
Varujan Pambuccian. 
 La pct.3 s-a dezbătut şi s-a adoptat în unanimitate, urmând a se elabora raportul, propunerea 
legislativă privind completarea şi modificarea D.L. 118/1990 - iniţiator dep.Karoly Kerekes. 
 La elaborarea raportului se va ţine cont de indicaţiile cuprinse în avizul Consiliului 
Legislativ şi de punctul de vedere al Guvernului, ambele favorabile acestei propuneri legislative. 
 La pct.4 - diverse - s-au purtat discuţii pe marginea situaţiei actelor normative aflate pe 
agenda de lucru a comisiei, stabilindu-se şi ordinea de zi pentru următoarea şedinţă. 
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