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 Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 
8,30 - 16, având următoarea ordine de zi: 
 1. Proiect de Lege privind acordarea unor subvenţii unităţilor de asistenţă 
socială înfiinţate şi administrate de asociaţii şi fundaţii române cu personalitate 
juridică. 
 2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/1997 cu 
privire la unele măsuri de protecţie pentru unele persoane ale căror contracte 
individuale de muncă au fost desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin 
aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare. 
 3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/1997 privind 
stabilirea cuantumurilor plăţilor compensatorii pentru persoanele ale căror contracte 
individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective. 
 4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.46/1997 privind 
rectificarea bugetului asigurăriloe sociale de stat pe anul 1997. 
 5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/1997 privind 
rectificarea bugetului de stat pe anul 1997. 
 În urma dezbaterilor, la care a participat d-na director Adina Drăgătoiu, din 
partea Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Comisia a votat amânarea elaborării 
raportului la proiectul de lege înscris la pct.1 al ordinei de zi, considerăndu-se 
necesară prezentarea de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a criteriilor de 
acordare a subvenţiilor, precum şi modul de control al folosirii lor. 
 Privitor la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.17/1997, la ale cărei dezbateri a participat dl.Constantin Călinoiu, consilier în 
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale , s-a hotărât, cu 15 voturi pentru adoptarea 
acestui proiect de lege cu amendamentul formulat de dl.deputat Silviu Petrescu. 
 . Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/1997 s-a 
adoptat cu 16 voturi pentru şi 2 abţineri, în redactarea formulată de Consiliul 
Legislativ. 
 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.46/1997 privind 
rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1997 şi  proiectul de Lege 



pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/1997 privind rectificarea bugetului de 
stat pe anul 1997, s-au dezbătut în şedinţă comună cu Comisia pentru muncă a 
Senatului. 
 În urma dezbaterilor s-a elaborat aviz favorabil cu unanimitate de voturi pentru 
adoptarea celor două proiecte de legi în forma prezentată. 
 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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