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PROCES VERBAL 

al şedinţei din ziua de 27 mai 1998 
 
  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 completarea Legii nr.35/1997 privind 
organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului. 
  3. Proiectul de Lege privind dezvoltarea regională în România. 
  Avizări 
  4. Propunerea legislativă privind restituirea bunurilor preluate de stat 
din patrimoniul Academiei Române. 
  5. Propunerea legislativă privind regimul stării de asediu şi regimul 
stării de urgenţă. 
  6. Propunerea legislativă privind planificarea apărării naţionale a 
României. 
  7. Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Apărării Naţionale. 
  8. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului. 
 
  La punctul 1 al ordinii de zi s-a dezbătut proiectul de lege privind 
statutul funcţionarilor publici. Reprezentanţii Ministerului Justiţiei au arătat faptul că 
lista funcţionarilor publici solicitată de către Comisie ar exista la Ministerul Muncii 
şi Protecţiei Sociale şi nu la Ministerul Justiţiei, precum şi faptul că între cele 2 
ministere există puncte de vedere divergente în ceea ce priveşte conţinutul listei şi 
chiar modul de redactare al unor texte. Faţă de cele prezentate, Comisia a hotărât să 
se trimită o adresă primului ministru - dl.Radu Vasile - prin care să i se solicite să 
dispună măsurile necesare pentru transmiterea de urgenţă a listei cuprinzând funcţiile 
publice şi pentru participarea reprezentanţilor iniţiatorilor la dezbaterea proiectului în 
Comisie. Discuţiile vor continua în şedinţa următoare la orele 10.30. 
  La punctul 2 al ordinii de zi s-a supus dezbaterii Comisiei proiectul de 
lege pentru completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea 
instituţiei Avocatul Poporului, care a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi. 
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  La punctul 3 al ordinii de zi au avut loc dezbateri generale pe marginea 
proiectului de Lege privind dezvoltarea regională în România, subliniindu-se 
importanţa şi complexitatea acestui proiect de lege. 
  Comisia a hotărât reluarea dezbaterii acestui proiect de lege în şedinţa 
următoare în prezenţa elaboratorilor acestui proiect de lege, reprezentanţilor 
Departamentului pentru Administraţie Publică Locală, Ministerului Lucrărilor 
Publice şi Amenajării Teritoriului şi a domnului Herlea I. de la Integrare Europeană. 
  La punctul 4 al ordinii de zi respectiv propunerea legislativă privind 
restituirea bunurilor preluate de stat din patrimoniul Academiei Române a fost 
respinsă cu majoritate de voturi, iar problema respectivă nu trebuie abordată şi 
soluţionată punctual ci în ansamblul rezolvării situaţiei tuturor categoriilor de bunuri 
preluate de stat. 
  La punctul 5 al ordinii de zi respectiv propunerea legislativă privind 
regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă a fost avizată favorabil cu 
majoritate de voturi pentru şi 1 abţinere. 
  La punctul 6 al ordinii de zi referitor la propunerea legislativă privind 
planificarea apărării naţionale a României a fost avizată favorabil cu majoritate de 
voturi pentru, 1 împotrivă şi 2 abţineri. 
  La punctul 7 al ordinii de zi respectiv propunerea legislativă privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale a fost avizată favorabil 
cu majoritate de voturi pentru  şi 1 abţinere. 
  La punctul 8 al ordinii de zi respectiv propunerea legislativă privind 
modificarea şi completarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 
Senatului, Comisia a hotărât reluarea discuţiilor în următoarea şedinţă. 
 
  In încheierea şedinţei au fost discutate unele probleme curente printre 
care şi cea referitoare la stabilirea componenţei unei delegaţii care urmează să se 
deplaseze în Danemarca. S-a discutat şi oportunitatea de a se realiza un 
memorandum în care programul delegaţiei să fie modificat, în sensul de a include şi 
invitaţia primită ulterior, ca delegaţia să participe şi la o acţiune preliminară  privind 
finanţarea problemelor de mediu care va avea loc la Londra. Prin vot s-a hotărât ca 
această acţiune să nu se mai realizeze. 
  Cu această ocazie unii membrii ai Comisiei, respectiv dl.deputat 
Protopopescu Cornel şi-a manifestat nemulţumirea, întrucât a primit şi el invitaţie la 
Londra şi în această situaţie nu o mai poate onora. 
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