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 Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 
8,30 - 16, având următoarea ordine de zi: 
  
 1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.41/1997 pentru modificarea şi complearea Decretului Lege nr.118/1990 pentru 
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din otive politice de dictatura 
instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori 
constituite în perizonieri. 
 2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Decretului Lege 
nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive 
politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi a celor 
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. (nr.46/25 sept.1997 - formă Senat) 
 3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Decretului Lege 
nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive 
politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi a celor 
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. (nr.46/21 aprilie 1997 - inţiator 
dl.deputat Kerekes Karoly) 
 4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Decretului Lege 
nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive 
politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi a celor 
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. (nr.160/22 sept.1997 - iniţiator dl 
deputat Bruck Horst -Werner)  
 5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.47/1997 privind 
modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor între 
nivelul unor drepturi salariale, de asigurări sau de asistenţă socială şi nivelul 
salariului de bază mnim brut pe ţară. 
 6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.55/1997 pentru 
modificarea unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă nr.47/1997 privind modificarea 
şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul 
unor drepturi salariale, de asigurări sau de asistenţă socială şi nivelul salariului de 
bază mnim brut pe ţară. 
 Asupra primelor patru puncte înscrise pe ordinea de zi, care au acelaşi obiect, 
s-au purtat discuţii generale . Domnii deputaţi au formulat o serie de întrebări legate 
de proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.41/1997 pentru modificarea şi complearea Decretului Lege nr.118/1990 pentru 



acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din otive politice de dictatura 
instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori 
constituite în perizonieri, adresate doamnei Lucia Mihăilescu - director general în 
Ministerul Finanţelor - iniţiatorul acestei ordonanţe. 
 Domnii deputaţi Teodor Stanca şi Kerekes Karoly au considerat că Ordonanţa 
a fost elaborată în grabă, conţinând o serie de dispoziţii contradictorii şi eliminând 
fără o notă de fundamentare temeinică anumite categorii de beneficiari ai Decretului - 
Lege 118/1990. 
 De asemenea, s-a considerat că ar fi fost absolut necesară consultarea 
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, care a fost întotdeauna iniţiatorul 
propunerilor de modificare a Decretului-Lege mai sus menţionat. 
 În concluzie, s-a hotărât amânarea dezbaterilor pe articole. 
 La dezbaterea pct.5 înscris pe ordinea de zi au participat ca invitaţi dl Iuliu 
Bara - Secretar de stat în Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, dl Nicolae Popescu - 
Director general în Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi dl Constantin Călinoiu - 
consilier în Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale . 
 Dl.ministru Bara a fundamentat oportunitatea proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.47/1997 privind modificarea şi completarea unor 
acte normative în vederea eliminării legăturilor între nivelul unor drepturi salariale, 
de asigurări sau de asistenţă socială şi nivelul salariului de bază mnim brut pe ţară. 
 În acest sens domnia sa a arătat că nivelul salariului de bază minim brut pe ţară 
se stabileşte prin Hotărâre de Guvern, conform Legii nr.14/1991. 
 Printr-o serie de acte normative adoptate ulterior apariţiei Legii salarizării, au 
fost stabilite legături între nivelul unor drepturi salariale, de asigurări sau asistenţă 
socială şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară. 
 Urmare acestor legături, modificarea nivelului salariului de bază minim brut pe 
ţară generează influenţe negative asupra bugetului de stat. Drept urmare, sindicatele 
au solicitat Guvernului iniţierea unui act normativ care să realizeze deconectarea 
salariului de bază minim brut pe ţară de alte drepturi acordate. S-au dezbătut punctual 
titlul legii şi art.I pct.1. 
 În ceea ce priveşte proiectul de lege înscris la pct.6, comisia a hotărât amânarea 
discutării lui. 
 În încheierea şedinţei s-a stabilit ordinea de zi pentru săptămâna viitoare. 
 Au fost prezenţi 18 deputaţi, fiind absent domnul Sorin Pantiş - ministru. 
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