
COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA,              
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                                     
       ECOLOGIC 
 
 
 

 
PROCES VERBAL 

al şedinţei din zilele de 7, 8 şi 9 aprilie 1998 
 
  In ziua de 7 aprilie 1998 din numărul total de 28 de deputaţi au lipsit 7 deputaţi după 
cum urmează: Akos Birtalan şi Varga Attila din partea Grupului Parlamentar al U.D.M.R., Bara 
Radu Liviu din partea Grupului Parlamentar al P.D.S.R., Ionescu Anton din partea Grupului 
Parlamentar al Partidului Naţional Liberal, Matei Lucian Ion, Nicolae Noica şi Sturza Popovici 
Cornel din partea Grupului Parlamentar al P.N.T.C.D. şi Civic Ecologist. 
 
  In ziua de 8 şi 9 aprilie 1998 din numărul total de 28 de deputaţi au lipsit 5 deputaţi, 
după cum urmează: Akos Birtalan din partea Grupului Parlamentar al U.D.M.R., Bara Radu Liviu 
din partea Grupului Parlamentar al P.D.S.R., Ionescu Anton din partea Grupului Parlamentar al 
Partidului Naţional Liberal, Matei Lucian Ion şi Sturza Popovici Cornel din partea Grupului 
Parlamentar al P.N.T.C.D. şi Civic Ecologist. 
  Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ion Cîrstoiu, preşedintele 
Comisiei. 
  Pe ordinea de zi au figurat următoarele probleme: 
  Sesizare în fond 
  1. Proiectul de Lege privind Statutul funcţionarilor publici.  
  Avize 
  2. Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 1998. 
  3. Proiectul de Lege privind responsabilitatea ministerială. 
  La prima şedinţă a Comisiei s-a stabilit programul de lucru pentru cele 3 zile de 
activitate pentru săptămâna în curs. 
  La primul punct al ordinii de zi, respectiv proiectul de lege privind statutul 
funcţionarilor publici, discuţia a avut loc în prezenţa reprezentanţilor Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, care este şi ea sesizată în fond. În şedinţă s-a hotărât continuarea dezbaterilor 
într-o şedinţă următoare, cu participarea unor reprezentanţi ai primăriilor şi consiliilor judeţene. 
  La punctul 2 al ordinii de zi, respectiv proiectul Legii Bugetului de stat pe anul 1998, 
s-au făcut completări pe baza propunerilor primite de la consiliile judeţene, în perspectiva aşteptării 
punctului de vedere al Guvernului privind noul buget. 
  La punctul 3 al ordinii de zi au avut loc discuţii generale asupra unei propuneri 
legislative şi un proiect de lege cu aceeaşi temă referitor la răspunderea ministerială, discuţii care se 
vor relua în şedinţele următoare. 
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