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lucrărilor Comisiei din 6 mai 1998 
 

 Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 6 
mai 1998 între orele 9 - 13,30, având următoarea  ordine de zi:  
 1. Propunerea Grupului Parlamentar PD de alegere a domnului deputat Şerban 
George ca secretar al comisiei în locul doamnei deputat Paula Ivănescu. Ţinând cont 
de propunerea făcută de către Grupul Parlamentar al P.D. prin adresa cu nr.XIX/3/23 
din 5.05.1998 a  fost supusă la vot candidatura domnului deputat Şerban George 
pentru funcţia de secretar al comisiei.  Această propunere a fost validată cu 
unanimitate de voturi. 
 2. Rediscutarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei nr.81/1997 
privind reglementarea plăţii premiilor anuale, a celui de al 13-lea salariu sau a altor 
sume de această natură suportate din fondul de salarii.   
 Comisia a hotărât redactarea unui raport suplimentar care să conţină următoarele 
elemente: 
 a) amendamentul domnului deputat George Şerban,  respins în raportul iniţial, a 
fost acceptat cu unanimitate de voturi, urmând a fi inclus în raportul ce urmează a fi 
redactat; 
 b) a fost acceptată propunerea domnului deputat George Şerban de modificare a 
titlului Ordonanţei prin excluderea sintagmei "al 13-lea salariu" cu unanimitate de 
voturi; 
 c) urmează a fi înscris ca amendament respins şi trecută în raport propunerea 
domnului deputat Marian Sârbu de respingere  în întregime a Ordonanţei nr.81/1997. 
 3. Proiectul de Lege privind Statutul funcţionarilor publici.  
 Au participat ca invitaţi dl ministru secretar de stat Iuliu Bara în cadrul 
Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale  şi dl profesor Prisecaru Valentin - consilier 
în Ministerul Justiţiei. 
 A fost continuată discuţia privind utilitatea şi principiile generale ce vor guverna 
prevederile cuprinse  în Statutul funcţionarilor publici, luând cuvântul domnii 
deputaţi Stan Vasile, George Şerban, Bondi Gyongyike, Buzatu Dumitru, Roşca Ion, 
Iuliu Furo, Petrescu Silviu, Smaranda Dobrescu, Gheciu Radu. 
 Domnul ministru Bara şi domnul consilier Prisecaru au expus punctele de 
vedere ale iniţiatorilor. 
 La finalul discuţiilor, domnul preşedinte Valentin Adrian Iliescu a supus la vot 
următoarele decizii ale Plenului comisiei:   



 l. Solicitarea Plenului Camerei Deputaţilor conform prevederilor 
Regulamentului Camerei Deputaţilor a investirii Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială cu dezbaterea pe fond a proiectului de Lege privind Statutul funcţionarilor 
publici. 
 2. Solicitarea punctului de vedere scris al Guvernului asupra proiectului de 
Lege privind Statutul funcţionarilor publici, cu menţiunea că se doreşte distinct 
punctul de vedere al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. 
 3. Hotărârea ca reluarea discuţiilor asupra proiectului de Lege privind Statutul 
funcţionarilor publici să se facă în momentul în care vor exista răspunsuri privind 
solicitările de la punctele 1 şi 2. 
 Toate aceste decizii au fost adoptate cu unanimitate de voturi.   
 Din numărul total al membrilor comisiei au fost preznţi 18 deputaţi, lipsind dl 
Sorin Pantiş - ministru.  
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