Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă
şi protecţie socială

PROCES VERBAL
al Sedinţei Comisiei din ziua de 4 iunie 1997

Incheiat astăzi 4.06.1997, cu ocazia şedinţei de comisie.
La lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi, fiind absent dl Sorin Pantiş - ministru.
Şedinţa este condusă de dl deputat Valentin Adrian ILIESCU, preşedintele comisiei pentru
muncă şi protecţie socială.
La lucrările comisiei participă doamna secretar de stat Norica Nicolaedin partea Ministerului
Muncii şi Protecţiei Sociale.
Pe ordinea de zi sunt înscrise:
1. Proiectul de Lege privind concediul plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 2
ani.
2. Proiectul de Lege privind asigurările sociale de sănătate.
La proiectul de lege înscris la pct.1 al ordinii de zi, au fost discutate toate articolele şi s-a
adoptat cu unele amendamente formulate de dna. deputat Bondi Gyongyike care la articolul 3(1) a
propus creşterea indemnizaţiei pentru acest concediu de la 65% la 85% din salariul de bază,
amendament adoptat cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă). Dna deputat Paula Ivănescu a
propus şi s-a adoptat introducerea unui nou articol ce prevede acordarea şi plata indemnizaţiei
pentru îngrijirea copiilor în vârstă de pâna la 2 ani şi soţului mamei copilului, deci existând
posibilitatea opţiunii pentru acest tip de prestaţie.
Deşi nu a fost înscris pe ordinea de zi, la solicitarea domnului deputat Kerekes Karoly şi cu
acordul membrilor comisiei s-a dezbătut un amendament formulat de susnumitul la raportul asupra
proiectului de Lege privind alocaţiile suplimentare pentru familiile cu copii,prin care solicită
reformularea art.13(1) potrivit căruia contestaţiile formulate împotriva deciziilor de stabilire a
dreptului la alocaţia suplimentară să nu fie soluţionate potrivit dispoziţiilor Legii Contenciosului
Administrativ, ci “de către judecătorie”. Amendamentul s-a respins.
De la orele 10,30, Comisia pentru muncă şi protecţie socială s-a întrunit cu Comisia pentru
sănătate şi familie în vederea dezbaterii în comun a proiectului de Lege privind asigurările sociale
de sănătate, în lumina recomandărilor cuprinse în acordul asupra proiectului de lege mai sus
menţionat, acord formulat de Ministerul Muncii şi Protecţiei şociale, Mnisterul Sănătăţii şi
Ministerul Finanţelor.
S-a dezbătut art.6 din raportul precedent, restrângându-se aria beneficiarilor asigurării de
sănătate care nu plătesc contribuţia. În coroborare cu art.6 s-a discutat şi art.73(2) pentru a fi în
concordanţă cu prevederile art.6.
S-a hotărât ca toate observaţiile cuprinse în acord să fie introduse în raport la articolele
respective , urmând a se continua dezbaterile ulterior.
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