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 Şedinţele comisiei au avut loc între orele 9,30 - 12,30. 
 Au fost prezenţi toţi deputaţii, cu excepţia domnului Sorin Pantiş - grup parlamentar liberal, 
ministrul comunicaţiilor. 
 Lucrările au fost conduse de dl. Valentin Adrian Iliescu, preşedintele comisiei. 
 Pentru şedinţa din 15 iulie 1997, pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea asupra propunerii 
legislative privind acordarea tichetelor gratuite de masă - iniţiator dl deputat Adrian Iorgulescu. S-au 
purtat discuţii asupra acestei iniţiative, urmând a se conexa cu proiectul de lege cu acelaşi obiect, pe 
care Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale îl elaborează, proiect care va fi înaintat Parlamentului. 
 De altfel, nu s-a primit nici punctul de vedere al Guvernului, acesta fiind necesar întrucât 
propunerea are implicaţii bugetare. 
 Pentru şedinţa din 16 iulie 1997, pe ordinea de zi s-a aflat propunerea legislativă privind 
modificare şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii - iniţiator dl deputat 
Valentin Adrian Iliescu. 
 Întrucât punctul de vedere al Guvernului a fost negativ, dl Valentin Iliescu a spus că va 
regândi propunerea în funcţie de rectificarea bugetului de stat care se va face în luna august; a mai 
adaugat că doreşte să aducă modificări propunerii legislative în sensul introducerii alocaţiei şcolare 
acordată în funcţie de vârstă şi necesităţi. 
 Pentru şedinţa din 17 iulie 1997, s-au purtat discuţii pe marginea propunerii legislative de 
modificare şi completare a Legii nr. 53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale 
senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României - 
iniţiată de d-nii senatori Voicu Glodeanu şi Constantin Sava. Nu s-a trecut la dezbatere pe articole.  
 În toate cele trei zile de şedinţe au fost discutate unele solicitări cuprinse în memoriile sosite 
pe adresa comisiei şi care vizau: 
 - propuneri pentru viitorul proiect de lege al pensiilor 
 - pensionare anticipată 
 - propuneri de modificare a Decretului Lege nr. 118/1990. 
 
 
 
        PREŞEDINTE, 
 
       Valentin Adrian ILIESCU  
   
 


