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PROCES VERBAL 
al şedinţei Comisiei din ziua de 1 octombrie 1997 

  
 La lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi, fiind absent dl Sorin Pantiş - 
ministru. 
 Şedinţa este condusă de dl deputat Valentin Adrian Iliescu, preşedintele 
comisiei. 
 Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte de acte normative: 
 1.Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.42/1997 cu privire la îmbunătăţirea protecţiei sociale pentru persoanele care şi-au 
pierdut total sau parţial capacitatea de muncă şi pentru urmaşii celor care au decedat, 
ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei anticomuniste din 
decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989. 
 La discuţii participă dl.Cristian Alexandrescu - secretar de stat la Secretariatul 
de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor . În urma dezbaterilor s-a hotărât 
adoptarea cu amendamente, cu majoritate de voturi, a acestui proiect de lege în sensul 
ca până la aprobarea prin lege a acestei Ordonanţe să se păstreze indemnizaţiile din 
forma iniţială a proiectului de lege, urmând ca odată aprobată legea, cuantumul 
indemnizaţiilor acordate beneficiarilor să fie stabilit prin coeficienţi şi determinat în 
funcţie de salariul mediu brut total pe economie. 
 2.Proiectul de Lege privind salarizarea personalului din cadrul organelor 
autorităţii publice. La discuţii participă dl.Nicolae Popescu - director general al 
Direcţiei de Salarizare din Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. În urma 
dezbaterilor, proiectul de lege mai sus menţionat a fost adoptat cu amendamente : 
titlul legii, art.2, art.3, art.4, art.12 alin.(2),lit.b), art.8,precum şi anexele 1 şi 2 ce fac 
parte integrantă din prezenta lege. Amendamentele preluate de comisie au fost 
formulate de omnii deputaţi Marian Sârbu, Victor Barbăroşie, Dumitru Buzatu, 
Smaranda Dobrescu şi Acsinte Gaspar. Proiectul de lege a fost votat în unanimitate. 
 3. Proiectul de Lege privind cantinele de ajutor social. La dezbateri participă 
doamna Adina Drăgătoiu - director general al Direcţiei de Asistenţă Socială  din 
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. Proiectul de lege a fost adoptat cu modificări, 
amendându-se articolele: 2(1) lit.a), 2(1) lit.d), 2(1) lit.g), autori domnii deputaţi 
Marian Sârbu, Vasile Stan, Smaranda Dobrescu, George Şerban; art.3, art.4(1),(2),(3) 
- autor dl.deputat Marian Sârbu; art.6(1) - autor dl.deputat Ion Lazia. 
 Legea a fost votată în unanimitate. 
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