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 Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 10 decembrie 
1997 între orele 9- 15,30. 
 În cadrul dezbaterilor din comisie s-au discutat următoarele proiecte de legi: 
 1. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.44 din 7 iulie 1994 privind veteranii de 
război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război şi a văduvelor veteranilor de 
război. 
 Au participat ca invitaţi din partea Ministerului Apărării Naţionale dl general de brigadă 
Mugurel Florescu, din partea Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război dl general în rezervă 
Marin Dragnea şi dl general de brigadă în retragere Alexandru Ionescu, iar din partea Ministerului 
Muncii şi Protecţiei Sociale dl director Mihai Tureanu. 
 S-au purtat discuţii generale asupra oportunităţii acestei iniţiative şi s-a hotărât în 
unanimitate ca în şedinţa din data de 18.12.1997 să fie analizate articolele de o subcomisie alcătuită 
din domnii deputaţi Karoly Kerekes, Ion Roşca şi Radu Gheciu, care vor prezenta ulterior plenului 
comisiei amendamentele formulate spre a fi însuşite. 
 2. Propunere legislativă de modificare a Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru 
copii. 
 S-au amânat dezbaterile întrucât unul din iniţiatorii propunerii - dl deputat Valentin Adrian 
Iliescu - doreşte să îmbunătăţească iniţiativa.  
 3. Propunere legislativă privind acordarea unor drepturi persoanelor care au făcut parte din 
detaşamentele de muncă forţată din cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii. 
 În urma discuţilor din comisie s-a hotărât cu unanimitate de voturi respingerea acestei 
iniţiative legislative. 
 4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/1991 privind protecţia 
socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională. 
 În urma discuţilor din comisie s-a hotărât cu unanimitate de voturi respingerea acestei 
iniţiative legislative. 
 5. Propunere legislativă pentru modificarea Legii salarizării nr.14/1991. 
 În urma discuţilor din comisie s-a hotărât cu unanimitate de voturi respingerea acestei 
iniţiative legislative. 
 6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.76/1997 privind majorarea 
salariilor de bază pentru unele categorii de personal din învăţământ (procedură de urgenţă) 
 S-a hotărât cu unanimitate de voturi adoptarea acestui proiect de lege cu modificări.  
 Din numărul total al membrilor comisiei (20) au absentat dl Sorin Pantiş - ministru , dl 
deputat Iuliu Furo - grup parlamentar P.R.M. - bolnav şi dl deputat Varujan Pambuccian - grup 
parlamentar alte minorităţi - delegaţie. 
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