Comisia pentru muncă şi protecţie socială

PROCES VERBAL
al şedinţei Comisiei din ziua de 4 iunie 1998
La lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi, a lipsit dl Sorin Pantiş ministru.
Participă ca invitaţi: d-na Gabriela Popescu, secretar de stat la Secretariatul de
Stat pentru Handicapaţi şi dl Vasile Stavrositu din partea Ligii Naţionale a
Organizaţiilor cu Personal Handicapat din Cooperaţia Meşteşugărească.
Lucrările şedinţei sunt conduse de dl Valentin Adrian Iliescu, preşedintele
comisiei.
Comisia a adoptat cu un vot împotrivă următoarea ordine de zi:
1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din
Legea nr.3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţă socială,
iniţiată de domnii deputaţi Karoly Kerekes şi Dumitru Buzatu.
Propunerea legislativă s-a adoptat cu unanimitate de voturi, ţinându-se cont de
observaţiile cuprinse în Nota Consiliului Legislativ sub aspectul respectării normelor
de tehnică legislativă privind titlul şi articolul unic al iniţiativei mai sus menţionate.
2. Proiect de Lege pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a
Muncii nr.105/1957 privind abolirea muncii forţate.
Considerându-se că dispoziţiile prezentei convenţii sunt integrate dreptului
intern prin prevederile Constituţiei din 1991, precum şi prin modificările aduse
Codului Muncii prin D.L.147/1990, comisia a hotărât cu unanimitate de voturi
adoptarea acestui proiect de Lege în forma prezentată.
3. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 57/1992
privind încadrarea în muncă a persoanelor handicapate.
D-na Gabriela Popescu - Secretar de Stat la S.S.H. - a arătat în intervenţia
domniei sale că iniţiativa parlamentară conţine o serie de amendamente juste pe fond.
În acelaşi timp, a menţionat faptul că însuşi Guvernul va propune spre aprobare un
proiect de lege cu acelaşi obiect în şedinţa de cabinet de marţi, 9 iunie a.c.
Având în vedere faptul că legea are un puternic impact social cu caracter
naţional şi că se doreşte nu doar amendarea unor articole ci reconstrucţia în
întregime a legii, la propunerea d-lui preşedinte Valentin Adrian Iliescu s-a hotărât,
cu unanimitate de voturi, dezbaterea pe articole în momentul investirii comisiei cu
proiectul de lege al Guvernului, spre a fi discutate împreună. De asemenea, un alt
argument ce a venit în sprijinul ideii amânării dezbaterii pe articole, a fost acela că
această lege, în mod firesc, trebuie discutată după adoptarea proiectului de Lege de
modificare şi completare a Legii nr. 53/l992 privind protecţia specială a persoanelor
handicapate, care se află în dezbatere la Senat.
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4. Proiect de Lege privind Statutul funcţionarilor publici. S-au dezbătut art.111, care s-au adoptat cu unanimitate de voturi, cu amendamente formulate de d-nii
deputaţi Radu Gheciu şi Marian Sârbu, amendamente ce vor fi redate în avizul
comisiei.
Dezbaterile la acest proiect de Lege vor continua la următoarea şedinţă de
comisie.
Şedinţa s-a încheiat cu discutarea unor probleme curente legate de activitatea
comisiei.

PREŞEDINTE
VALENTIN ADRIAN ILIESCU

SECRETAR
TEODOR STANCA
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