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 În data de 16.02.1998 şedinţa s-a desfăşurat între orele 15 - 16,30. 
 Pe ordinea de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.34/1998 privind majorarea salariului din unităţile sanitare. 
 La dezbateri participă: dl prof. dr. Ioan Bruckner - ministrul sănătăţii, 
dl.Valentin Lazea - secretar de stat la Ministerul Finanţelor, dl Iuliu Bara - secretar 
de stat la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, liderii grupurilor parlamentare din 
Camera Deputaţilor şi o delegaţie a sindicatului "Sanitas" condusă de dl.Marius 
Petcu. 
 Comisia a audiat punctul de vedere al sindicatului, care a arătat că este dispus 
să negocieze o majorare cu 75% a salariilor de bază a personalului sanitar, faţă de 
100% cât solicitaseră la declanşarea grevei. 
 Dl ministru Bruckner a arătat că moral este alături de grevişti, ale căror 
revendicări salariale sunt îndreptăţite, dar ca membru al Guvernului susţine punctul 
acestuia de vedere, neexistând posibilităţi financiare de majorare a procentului de 
25%. 
 Pe aceleaşi argumente s-au bazat şi intervenţiile d-lor secretari de stat  Iuliu 
Bara şi Valentin Lazea, arătând că majorarea procentului de 25%  ar duce la 
îngheţarea salariilor pentru celelalte categorii de bugetari în anul 1998. 
 Dl deputat George Şerban a propus şi s-a acceptat cu unanimitate de voturi, 
continuarea negocierilor între Guvern şi sindicatul "Sanitas"; în cursul zilei de 
17.02.1998 la şedinţa de comisie să se tranşeze prin vot solicitarea sindicală, după 
audierea punctelor de vedere la care au ajuns Guvernul şi sindicatele în urma 
negocierii. 
 
 În data de 17.02.1998 s-au aflat înscrise pe ordinea de zi şi s-au dezbătut 
următoarele proiecte de acte normative: 
 1.Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.80/1992 
privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor iniţiată de dl 
deputat Kerekes Karoly. Propunerea s-a votat în unanimitate, cu modificări. 
 2. Propunerea legislativă privind statutul special al femeii care munceşte, 
exclusiv în gospodăria personală iniţiată de dna deputat Daniela Popa. 
 Comisia a propus elaborarea unui raport de respingere a acestei iniţiative, cu 
majoritate de voturi, un vot împotrivă şi o abţinere. 
 3. Propunerea legislativă privind modificarea art.1 alin.(2) din Legea 
nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii iniţiată de dna deputat Daniela Popa. 



 Comisia a adoptat cu majoritate de voturi respingerea acestei propuneri 
întrucât Hotărârea Guvernului nr.165/1997 reglementează situaţia ce a făcut obiectul 
iniţiativei. 
 4. Propunerea legislativă pentru modificarea art.19 alin.b) din Legea 
nr.18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor. 
 Comisia a elaborat aviz favorabil, cu modificări, asupra propunerii legislative 
mai sus menţionate. 
 Întrucât nu există informarea Guvernului cu privire la implicaţiile financiare s-
au amânat dezbaterile la: 
 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.2/1995 privind pensionarea 
anticipată - autori dnii deputaţi Marian Sârbu, Dumitru Buzatu şi Ion Giurescu - grup 
parlamentar P.D.S.R. 
 Propunerea legislativă pentru modificarea unui articol din Legea nr.1/1991 
privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională - autor dl deputat 
Dumitru Onaca - P.D.S.R. 
 Propunerea legislativă privind stimularea şi sprijinirea căsătoriilor - autor 
grupul parlamentar P.U.N.R. 
 
 În data de 18.02.1998 Comisia şi-a desfăşurat lucrările între orele 9 şi 13,30. 
 Conform hotărârii luate luni, 16.02.a.c., la lucrările de astăzi a fost audiat 
dl.Marius Petcu, liderul sindicatului "Sanitas" care a prezentat membrilor comisiei o 
informare asupra negocierii de la Guvern din ziua precedentă. 
          Dl. Marius Petcu a arătat că discuţiile cu reprezentanţii executivului s-au reluat 
de pe aceleaşi baze, aceştia menţinându-şi oferta de majorare cu 25%. 
 Deşi au fost aşteptaţi la şedinţă, reprezentanţii Guvernului au absentat. 
 În intervenţiile parlamentarilor s-au avansat  serie de propuneri ce vizau 
mărirea procentului, dar care au fost respinse, după cum urmează: 
 - 50%  dl deputat Dumitru Buzatu, 30% dna deputat Paula Ivănescu, 36% dnii 
deputaţi Varujan Pambuccian şi Valentin Adrian Iliescu. 
 În urma votului pe ansamblu s-a adoptat varianta Guvernului cu 10 voturi 
pentru, 7 împotrivă şi o abţinere. 
 Proiectul de lege a fost adoptat cu amendamente formulate de dna deputat 
Smaranda Dobrescu. 
 La sfârşitul şedinţei, dl.Valentin Adrian Iliescu a anunţat plenul comisiei că îşi 
depune demisia din funcţia de preşedinte , iar dl deputat Dumitru Buzatu a propus 
comisiei şi s-a aprobat cu 10 voturi pentru şi 7 împotrivă solicitarea ca Biroul 
Permanent să retragă de pe ordinea de zi a plenului, proiectul de Lege privind 
salarizarea persoanelor alese sau numite, precum şi a unor categorii de persoane din 
cadrul autorităţii publice. 
  Din numărul total al membrilor comisiei (20) au absentat dl Sorin Pantiş - 
ministru.    
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