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 La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi, lipsind dl Sorin Pantiş - 
ministru şi dl deputat Kerekes Karoly - bolnav. 
 Lucrările şedinţei sunt conduse de dl deputat Valentin Adrian Iliescu, 
preşedintele comisiei. 
 Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de zi: 
 1. Discutarea problemelor ridicate în memoriile sosite pe adresa comisiei; 
 2. Programarea şedinţelor comisiei pe perioada vacanţei parlamentare. 
 
 Referitor la pct. 1 al ordinii de zi, membrii comisiei au fost informaţi asupra 
problemelor ridicate în memoriile sosite pe adresa comisiei, astfel: 
• ℘ 30 memorii conţinând solicitări de amendare a Legii nr. 44/1994 privind 

veteranii de război: 
 - nu s-au acordat drepturile privind împroprietărirea cu 1 ha teren agricol 
sau 500 mp loc de casă pentru cei decoraţi, întrucât în multe localităţi nu există 
teren disponibil. 
 - petenţii propun:  

 a) acordarea unei compensaţii băneşti în schimbul acestor drepturi de 
împroprietărire; 

  b) mărirea indemnizaţiilor de veteran. 
• ℘ 37 memorii conţinând propuneri pentru viitorul proiect de lege a pensiilor, 

privind: 
 - vârsta de pensionare; 
 - recorelarea pensiilor (mai ales cei cu studii superioare) - să reprezinte 
75% din salariul net al funcţiei avute; 
 - revizuirea încadrărilor în grupe de muncă (în sensul lărgirii ariei de 
beneficiari); 
 - recalcularea pensiilor foştilor activişti de partid şi securişti, propunându-
se stabilirea cuantumului pensiei acestora în funcţie de profesiunea de bază; 
 - posibilitatea ieşirii anticipate la pensie, dar fără penalizări. 
 
 
 



• ℘ 18 memorii conţinând propuneri de amendare a Legii nr.53/1992 privind 
protecţia socială a persoanelor cu handicap. 

 Se reclamă: 
 - refuzul cabinetelor de expertiză medicală de a expertiza persoane cu 
handicap care nu mai sunt în activitate, deci sunt pensionate pentru munca depusă 
şi limită de vârstă. Sunt frustrate astfel în obţinerea unor drepturi privind 
reducerea abonamentului TV, telefon, călătorii gratuite pe mijloacele de transport  
în comun şi pe CFR, etc. 
 - revizuirea criteriilor de diagnostic clinic pentru încadrarea într-o grupă de 
handicap. 
 
• ℘ Pensiile agricultorilor - recalculare. 
 
 Referitor la pct. 2 al ordinii de zi, membrii comisiei au fost informaţi despre 
conţinutul hotărârii Biroului Permanent privind activitatea comisiilor în perioada 
vacanţei parlamentare (1 iulie - 31 august 1998). 
 Astfel, pentru luna iulie s-a stabilit ca şedinţele să aibă loc în zilele de 6, 7, 
8 şi 9, când se va discuta reforma sistemului public de pensii. Propunerea a fost 
adoptată cu 14 voturi pentru şi 3 împotrivă. 
 Pentru luna august s-a stabilit ca şedinţele să aibă loc în zilele de 24, 25, 26 
şi 27, când se vor continua discuţiile privind reforma sistemului public de pensii 
şi se va discuta propunerea legislativă privind abrogarea unui articol din Legea 
nr.53/1991. Propunerea a fost adoptată cu 15 voturi pentru şi 2 împotrivă. 
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