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  Din numărul total de 28 de membri ai Comisiei a lipsit un singur 
deputat, respectiv domnul Nicolae Noica din partea Grupului Parlamentar al 
P.N.T.C.D. - Civic Ecologist. 
 
  Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ion Cîrstoiu, 
preşedintele Comisiei. 
 
  Pe ordinea de zi au figurat următoarele probleme: 
  Sesizări în fond 
  1. Proiectul de Lege privind Statutul funcţionarilor publici.  
  2. Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenţia Naţiunilor 
Unite pentru combaterea deşertificării în acele ţări care sunt afectate grav de secetă 
şi/sau deşertificare mai ales în Africa, adoptată la Paris la 17 iunie 1994. 
  Avizări 
  3. Proiectul de Lege privind responsabilitatea ministerială. 
  4. Proiectul de Lege pentru aplicarea Acordului dintre statele părţi la 
Tratatul Atlanticului de Nord şi celelalte state participante la Parteneriatul pentru 
Pace cu privire la statutul forţelor lor, încheiat la Bruxelles la 19 iunie 1995. 
 
  Dezbaterile au început cu proiectele de lege pentru care se solicita 
emiterea de avize. 
  Astfel, la punctul 3 al ordinii de zi, referitor la proiectul de Lege privind 
responsabilitatea ministerială, comisia l-a avizat favorabil cu amendamente, cu 22 de   
voturi pentru, 4 abţineri şi 1 împotrivă. 

 La punctul 4 al ordinii de zi privind proiectul de Lege pentru aplicarea 
Acordului la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor statelor 
participante, Comisia a avizat favorabil în unanimitate acest proiect de lege, în forma 
prezentantă. 
   Trecându-se apoi la dezbaterea proiectelor de lege cu care Comisia a 
fost sesizată în fond, s-a analizat proiectul de Lege de la punctul 2 al ordinii de zi, cu 
privire la aderarea României la Convenţia Naţiunilor Unite pentru combaterea 
deşertificării în acele ţări care sunt afectate grav de secetă şi/sau deşertificare mai 
ales în Africa, adoptată la Paris la 17 iunie 1994, care a fost adoptat în unanimitate, 
în forma prezentată, cu unele modificări de îmbunătăţire a redactării textului. 
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  In cursul dezbaterii în Comisie a proiectului de lege respectiv, dl. 
deputat Cornel Protopopescu a propus şi susţinut amendamentul de adăugare a 
cuvântului “şi dunăreană” la Anexa 4 a acestui proiect de lege, respectiv anexa de 
aplicare pentru regiunea nord-mediteraneană “şi dunăreană”, care a fost respins cu 7 
voturi pentru, 11 împotrivă, 9 abţineri, rezervându-şi dreptul de a-l susţine în plenul 
Camerei Deputaţilor. 
  La punctul 1 al ordinii de zi, respectiv proiectul de lege privind statutul 
funcţionarilor publici, dezbaterea a avut loc în prezenţa unui grup de studenţi şi 
cadre didactice de la Facultatea de ştiinţe politice şi administrative a Universităţii 
Babeş Bolyai din Cluj-Napoca care efectuează o vizită de practică şi documentare  în 
cadrul Camerei Deputaţilor. 
  Comisia a început dezbaterea pe articole a acestui proiect de lege. 
  La titlul acestui proiect de lege s-a propus şi o altă formulare respectiv 
proiectul de lege privind statutul funcţionarilor publici din administraţia publică care 
a fost votat cu 2 voturi pentru şi 25 voturi împotrivă. Deci s-a optat pentru titlul 
actual al acestui proiect de lege. 
  Cap.I - Dispoziţii generale s-a votat în unanimitate. 
  Dl.deputat Akos Birtalan a susţinut în Comisie punctul de vedere 
referitor la necesitatea definirii funcţionarului public ca în legislaţia europeană. 
  La art.1 alin.1 s-a propus adăugarea “pe durată nedeterminată”, care a 
fost votată cu 21 voturi pentru şi 6 voturi împotrivă. 
  Domnii deputaţi: Ion Oltean şi Akos Birtalan au propus ca alin.2 şi 3 ale 
art.1 să fie eliminate şi mutate la Cap.- Dispoziţii finale, propunere care a fost votată 
cu 17 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 8 abţineri. 
  Dl.deputat Cristea propune eliminarea alin.3 al art.1. 
  Dl.deputat Radu Liviu Bara propune ca alin.2 şi 3 ale art.1 să rămână 
neschimbate. 
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