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 La lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi, fiind absent dl Sorin Pantiş - 
ministru. 
 Şedinţa este condusă de dl deputat Valentin Adrian Iliescu, preşedintele 
comisiei. 
 La lucrările comisiei participă ca invitaţi dna Adina Drăgătoiu - director 
general în Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, doamna Doina Păuna - director al 
Direcţiei de Pensii din Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, dl Radu Stancu - şef 
birou Direcţia Legislativă şi Contencios din Ministerul Apărării Naţionale şi dl 
Constantin Călinoiu - consilier în Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale . 
 Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de zi: 
 1. Rediscutarea Raportului asupra propunerii legislative privind acordarea unor 
drepturi persoanelor care au făcut parte din detaşamentele de muncă forţată din cadrul 
Direcţiei Generale a Serviciului Muncii. În urma dezbaterilor s-a hotărât solicitarea 
unei informări de la Ministerul Finanţelor, întrucât propunerea are implicaţii asupra 
bugetului de stat care la ora actuală este foarte solicitat. 
 2. Proiectul de Lege privind acordarea unor subvenţii unităţilor de asistenţă 
socială înfiinţate şi administrate de asociaţii şi fundaţii române cu personalitate 
juridică. S-au amendat art.1(1),(4), art.3, art.4 alin.2 nou, redate în raport. Comisia a 
adoptat cu unanimitate de voturi proiectul de lege mai sus menţionat. 
 3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/1997 
privind unele măsuri de protecţie socială ce se acordă personalului din industria 
minieră şi din activităţile de prospecţiuni şi explorări geologice. Comisia a adoptat cu 
15 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi o abţinere hotărârea privind adoptarea 
proiectului de lege cu unele amendamente art.4(1), art.7(1),(2), redate în raportul 
comisiei împreună cu unele amendamente formulate de domnii deputaţi George 
Şerban şi Dumitru Buzatu, care au fost respinse prin votul plenului comisiei. 
 În final a fost stabilită ordinea de zi pentru următoarea şedinţă. 
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