Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

PROCES VERBAL
al şedinţei Comisiei din ziua de 3 septembrie 1997

La lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi, fiind absen dl Sorin Pantiş - ministru.
Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea:
1. Stabilirea priorităţilor legislative pentru perioada septembrie-decembrie 1997.
Au fost prezenţi domnii Secretari de Stat din Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale,
Dorin Nicolae Pârvu şi Petre Radu Păun-Jura.
S-au abordat următoarele subiectele:
Domnul secretar de stat Dorin Nicolae PÂRVU a prezentat aspecte privind:
- Protecţia socială a constructorilor pe timp nefavorabil;
- Agenţia naţională pentru ocuparea forţei de muncă;
- Comisia Naţională de formare profesională;
- Ordonanţa privind facilităţile acordate agenţilor economici ce angajează tineri absolvenţi;
- Informare privind contactele avute de delegaţii MMPS cu reprezentanţii ambasadelor de la
Bucureşti privind angajarea unor societăţi comerciale din România ce execută lucrări în străinătate.
Domnul secretar de stat Petre Radu Păun JURA a prezentat aspecte privind:
- Despre viitoarea Lege a pensiilor;
- Despre sistemul privat de pensii ;
- Informare privind contactele MMPS cu asociaţiile de pensionari şi măsurile preconizate de
Guvern privind protecţia socială a acestora
2. Propunerea legislativă privind acordarea unor compensaţii băneşti persoanelor cu
venituri mici, în vederea acoperirii cheltuielilor suplimentare la energie electrică şi combustibil
pentru încălzire , iniţiată de grupul parlamentar PDSR. Comisia a hotărât să ceară punctul de vedere
al Guvernului, urmând ca în şedinţa de Luni 8 sept. 1997 să se dezbatată.
3. Continuarea dezbaterilor la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.
53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi
salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României
Au fost invitaţi iniţiatorii proiectului: domnii senatori Voicu Valentin Glodean şi
Constantin Sava.
Comisia a purtat discuţii de principiu pe marginea proiectelor de lege mai sus menţionate,
urmând ca definitivarea raportului să se facă în prima şedinţă de comisie.
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