Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă
şi protecţie socială

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din data de 22.0CT.1997

Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările între orele
8,30 - 14,30.
În cadrul dezbaterilor din comisie s-a discutat şi adoptat proiectul de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.61/1997 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei nr.44/1995 privind îmbunătăţirea activităţilor producătoare
de venit din exercitarea unei profesii libere şi din lucrări literare, de artă şi ştiinţifice.
La dezbateri a fost invitat şi a participat dl.Ioan Onisei - Secretar de Stat în
Ministerul Culturii, care a prezentat punctul de vedere al iniţiatorului.
Proiectul de Lege a fost adoptat, în unanimitate, cu două amendamente: unul
formulat de domnul deputat George Şerban la art.1 şi celălalt formulat de domnii
deputaţi Kerekes Karoly şi Vasile Stan la art.6.
Referitor la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
nr.60/1997 privind stabilirea numărului mediu de personal din industria minieră şi
din activităţile de prospecţiuni şi explorări geologice, menţionăm că s-au purtat
discuţii generale pe marginea Notei de fundamentare, dar dată fiind absenţa
iniţiatorului, s-au amânat dezbaterile pe articole pentru următoarea şedinţă.
În cadrul comisiei au fost audiaţi reprezentanţii Asociaţiei Nevăzătorilor din
România în legătură cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr.55/1997 de modificare
a Ordonanţei de urgentă nr.47/1997, care în forma actuală afectează cuantumul
pensiei sociale acordate nevăzătorilor. Amendamentul formulat a fost înaintat în scris
comisiei, pentru a se avea în vedere la dezbaterea pe articole.
Pe ordinea de zi a fost înscris şi Proiectul de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/1997 pentru modificarea şi complearea
Decretului Lege nr.118/1990 pentru acordarea unor drepturi persoanelor persecutate
din otive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi
celor deportate în străinătate ori constituite în perizonieri.
Deşi la dezbateri au participat dna Doina Păuna - Director general în
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale si dna Constanţa Matei - şef serviciu pensii în
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, ca reprezentante ale ministerului însărcinat
cu aplicarea ordonanţei, din lipsa iniţiatorului - Ministerul de Finanţe - dezbaterile pe
articole s-au amânat pentru şedinţa următoare.
În încheierea şedinţei s-a stabilit ordinea de zi pentru săptămâna viitoare.
Au fost prezenţi 18 deputaţi, fiind absent domnul Sorin Pantiş - ministru.
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