
 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
 

PROCES VERBAL 
         al şedinţelor Comisiei din zilele de 24, 25 şi 26 martie 1998  
  
  
 În şedinţa din data de 24 martie a.c. au fost studiate în comisie proiectul de 
Lege privind bugetul de stat pe anul 1998 şi proiectul de Lege privind bugetul 
asigurărilor sociale de stat pe anul 1998. 
 La lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi, lipsind dl Sorin Pantiş - 
ministru şi dl Barbăroşie Victor - delegaţie. 
 Şedinţa este condusă de dl Valentin Adrian Iliescu, preşedintele comisiei. 
 Şedinţa din data de 25 martie 1998 s-a desfăşurat la Senat împreună cu 
Comisia pentru muncă, protecţie socială şi problemele şomajului a Senatului. 
 La lucrările comisiei sunt prezenţi 19 deputaţi, lipsind dl Sorin Pantiş - 
ministru. 
 Şedinţa este condusă de dl deputat Valentin Adrian Iliescu, preşedintele 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială a Camerei Deputaţilor şi dl senator 
Mircea Dan Popescu, preşedintele Comisie pentru muncă, protecţie socială şi 
problemele şomajului a Senatului. 
 Pe ordinea de zi a şedinţei comune a fost înscrisă dezbaterea proiectului de 
Lege privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 1998. 
 Proiectul de Lege mai sus menţionat a fost dezbătut pe articole. 
 La art.1 şi art.2 alin.(4) s-au adus amendamente, în principal din punct de 
vedere al formulării. Restul articolelor, ca urmare a votului, au fost adoptate în forma 
prezentată. 
 Textul proiectului de Lege privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 
1998 a fost adoptat cu amendamente cu 11 voturi pentru, 9 împotrivă şi 3 abţineri. 
 Şedinţa din data de 26 martie a.c. s-a desfăşurat împreună cu Comisia pentru 
muncă, protecţie socială şi problemele şomajului a Senatului. 
 La lucrările comisiei sunt prezenţi 19 deputaţi, lipsind dl Sorin Pantiş - 
ministru. 
 Şedinţa este condusă de dna deputat Smaranda Dobrescu, vicepreşedintele 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială a Camerei Deputaţilor şi dl senator 
Mircea Dan Popescu, preşedintele Comisie pentru muncă, protecţie socială şi 
problemele şomajului a Senatului. 
 Au început dezbaterile generale asupra proiectului de Lege privind bugetul de 
stat pe anul 1998. 
 În ceea ce priveşte dezbaterea pe articole, urmează să se supună la vot dacă 
membrii celor două comisii vor dezbate numai cele câteva articole referitoare la 
fondurile de protecţie socială sau se va dezbate proiectul de lege în totalitatea 
articolelor sale. 
 



               PREŞEDINTE,     SECRETAR,  
        Valentin Adrian Iliescu           Teodor Stanca   
 


