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 Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 9- 15. 
 În cadrul dezbaterilor din comisie s-au discutat următoarele proiecte de legi: 
 1. Proiectul 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 
minim brut pe ţară. La dezbateri participă: domnul Mihai Ciulcov, director general al 
direcţiei de salarizare din Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi doamna Rodica 
Dragomiroiu, director general la Secretariatul de Stat pentru Handicapaţi. Proiectul de Lege 
a fost dezbătut şi adoptat cu modificări. Au fost formulate şi adoptate o serie de 
amendamente la: 
 Titlul legii - autor George Şerban; 
 Art.I,  - pct l al art.5 lit.a - autor G. Bondi; 
  - pct.2 art.8 (1) - autori Valentin Iliescu şi Victor Barbăroşie;  
  - pct.4 art.10 - autor K. Kerekes; 
  - pct.5 art.12 - autori Paula Ivănescu şi G. Bondi; 
 Art.IX - autori Marian Sârbu şi Ioan Roşca; 
 Art.X - autori Dumitru Buzatu şi Ioan Giurescu. 
 Proiectul de lege a fost adoptat cu majoritate de voturi, înregistrându-se un vot 
împotrivă. 
  
 2. 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 minim brut pe ţară. 
 Întrucât prevederile acestui proiect au fost preluate şi introduse ca amendamente în 
raportul asupra proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
47/1997, comisia a propus şi s-a adoptat în unanimitate respingerea proiectului de lege 
înscris la pct. 2 al ordinii de zi, acesta rămânând fără obiect. 
 
 3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.60/1997 privind 
stabilirea numărului mediu de personal din industria minieră şi din  activităţile de 
prospecţiuni şi explorări geologice. 
 S-a propus amânarea discutării acestui proiect, lipsind iniţiatorul. 
 
 4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.61/1997 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei nr.44/1995 privind îmbunătăţirea activităţilor 
producătoare de venit din exercitarea unei profesii libere şi din lucrări literare, de artă şi 
ştiinţifice. 
 S-au dezbătut şi s-au adoptat în unanimitate amendamentele formulate de Comisia 
pentru cultură, arte şi mass-media: art.1, art.5 (1), (3), (4) din Ordonanţa de urgenţă 
nr.61/1997.  



 
 
 
 
 5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/1997 privind 
acordarea de ajutoare pentru procurarea de dispozitive medicale destinate corectării şi 
recuperării deficienţelor organice sau funcţionale ori corectării unor deficienţe fizice. 
 Au avut loc discuţii generale pe marginea notei de fundamentare, discuţii la care a 
participat domnul Ion Paşa, director în Direcţia generală de asistenţă socială a Ministerului 
Muncii şi Protecţiei Sociale. Nu s-a trecut la dezbatere pe articole. 
 
 În încheierea şedinţei s-a stabilit ordinea de zi pentru săptămâna viitoare. 
 Au fost prezenţi toţi deputaţii, fiind absent domnul Sorin Pantiş - ministru. 
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