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SINTEZA LUCRARILOR COMISIEI 
din ziua de 6 mai 1998 

 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 6 mai 1998 între orele 9.30 - 
13.30. 
  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. 
 
  Discuţiile au început cu analiza proiectelor de Lege pentru care se 
solicita emiterea de avize. 
 
  Astfel, discutându-se punctul 3 de pe ordinea de zi, referitor la proiectul 
de Lege privind responsabilitatea ministerială, comisia, cu majoritate de voturi, a 
avizat favorabil cu amendamente, proiectul de lege respectiv. 
 
  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 proiectul de lege în cauză, în 
forma prezentantă. 
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  Trecându-se la analiza proiectelor de Lege cu care Comisia a fost 
sesizată în fond, s-a analizat proiectul de Lege de la punctul 3 al ordinii de zi, 
referitor la combaterea deşertificării. Comisia a adoptat fără amendamente proiectul 
de lege prezentat. 
 
  Abordându-se dezbaterea proiectului de Lege de la punctul 1 al ordinii 
de zi privind statutul funcţionarilor publici, analiza s-a purtat 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 proiectului de lege menţionat. 
 
  Din numărul total de 28 de membri ai Comisiei a lipsit un deputat, 
respectiv domnul Nicolae Noica din partea Grupului Parlamentar al PNTCD-Civic-
Ecologist. 
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