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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din data de 11.o6.1997

Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 8,30 - 14,30,
pe ordinea de zi aflându-se:
1. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.53/1991 privind
indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea personalului
din aparatul Parlamentului României, iniţiată de un grup de deputaţi din toate grupurile
parlamentare.
2. Propunerea legislativă privind acordarea alocaţiei de stat anuală pentru şcoală iniţiată de
un grup de deputaţi P.U.N.R.
3. Proiectul de Lege privind asigurările sociale de sănătate.
Propunerea legislativă de la pct.1 al ordinii de zi s-a adoptat cu majoritate de voturi, cu
amendamente formulate de doamna deputat Paula Ivănescu la art.121 prin care sporul de stabilitate
s-a stabilit în procent de 5% calculat la salariul de bază pentru salariaţii cu o vechime de cel puţin 2
ani (alin.1) şi la alin.2 al aceluiaşi articol unde procentul prevăzut la alin.1 se majorează cu 3% din
salariul de bază pentru fiecare an de vechime ce depăşeşte pragul de 2 ani.
De asemenea, dna deputat Paula Ivănescu şi dl. deputat Vasile Stan au propus şi s-a adoptat
la art.122 acordarea unui spor de confidenţialitate de 15% din salariul de bază.
S-a amendat şi art.15 al propunerii legislative privind aplicarea unei cote de premiere de
10% din fondul de salarii.
La pct.2 pe ordinea de zi s-au purtat discuţii generale pe marginea propunerii legislative
privind acordarea alocaţiei de stat anuală pentru şcoală, iniţiată de un grup de deputaţi P.U.N.R.
Întrucât acordarea acestei alocaţii are mare influenţă asupra bugetului de stat, dna deputat
Smaranda Dobrescu şi dl. deputat Vasile Stan propun micşorarea cuantumului alocaţiei şi limitarea
lui doar la învăţământul obligatoriu, urmând a se negocia condiţiile exacte de acordare a ei cu
S.S.H., Ministerul Finanţelor şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.
Partea a doua a şedinţei s-a desfăşurat împreună cu Comisia de sănătate, continuându-se
dezbaterile asupra propiectului Legii asigurărilor sociale de sănătate. La dezbateri a participat
dl.Ştefan Drăgulescu - ministrul sănătăţii.
Discuţiile s-au purtat pe marginea articolelor 14,109, 110, 111, care au fost modificate ca
urmare a recomandărilor cuprinse în Acordul încheiat între Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii
şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Sănătăţii
Din numărul total al membrilor comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi, lipsind dl.Pantiş Sorin
- ministru şi dl. deputat Radu Ghidău - grup parlamentar P.N.Ţ.C.D. - delegaţie
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