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 Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările între orele 
8,30 - 15. 
 În cadrul dezbaterilor din comisie s-a discutat şi adoptat proiectul de Lege 
pentru 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 motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 
martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. 
 Acest proiect de lege s-a dezbătut împreună cu iniţiativele legislative având 
acelaşi obiect - modificarea şi completarea Decretului-Lege 118/1990, ale domnilor 
deputaţi Kerekes Karoly şi Bruck Horst Werner. 
 La dezbateri participă: dl Gheorghe Gherghina - director general în Ministerul 
Finanţelor , doamna Doina Păuna - director general al Direcţiei Pensii din Ministerul 
Muncii şi Protecţiei Sociale şi doamna Constanţa Matei - şef serviciu în Ministerul 
Muncii şi Protecţiei Sociale. 
 Mandatat de A.F.D.P.R. - domnul deputat Teodor Stanca a propus o serie de 
amendamente la proiectul de lege mai sus menţionat în sensul instituirii unor 
prevederi care o dată adoptate să elimine dispoziţiile contradictorii între Ordonanţa 
nr.41 şi Decretul - Lege nr.118/1990. 
 Dezbaterile s-au axat în principal pe necesitatea unui tratament diferenţiat între 
deţinuţii politici şi persoanele cu domiciliul forţat sau deportate întrucât s-a 
considerat că nu pot fi echivalaţi anii de detenţie cu regimul unui domiciliu forţat.  
 De asemenea, s-a propus o serie de amendamente ce instituie anumite drepturi  
legate de gratuităţi pe mijloacele de transport în comun, abonamente radio-tv, 
prioritate la instalarea unui post telefonic, repartizarea unui loc de veci cu titlu 
gratuit şi prioritate la acordarea de credite pentru construirea de locuinţe în 
conformitate cu prevederile Legii nr.114/1996.  
 Proiectul a fost votat în unanimitate.  
 În încheierea şedinţei s-a stabilit ordinea de zi pentru săptămâna viitoare. 
 Au fost prezenţi 17 deputaţi, fiind absenţi domnul Sorin Pantiş - ministru şi 
domnul deputat Victor Barbăroşie - grup parlamentar liberal - delegaţie. 
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