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Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
 
 
 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele de 1, 2 şi 3 iulie 1998 

 
 
 

 La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi, fiind absent dl deputat Varujan 
Pambuccian - delegaţie şi dl Sorin Pantiş - ministru. 
 Lucrările şedinţelor au fost conduse de dl Valentin Adrian Iliescu - preşedinte 
şi dl Marian Sârbu - vicepreşedinte al comisiei.  
 Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de zi: 

1. Discutarea şi avizarea proiectului de Lege privind regimul Zonelor 
Defavorizate; 

2. Discutarea şi avizarea proiectului de Lege privind Statutul funcţionarilor 
publici. 

 
 În data de 1 iulie a.c. lucrările au avut loc între orele 9,00 - 13,30.  
 S-a dezbătut şi avizat favorabil proiectul de lege aflat la pct.1 al ordinii de zi, 
al cărui aviz a fost înaintat Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare, investită cu examinarea pe fond. 
 Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi acest proiect de act normativ, cu 
amendamentele formulate la următoarele articole, redate în aviz: 
 - art.5. - autori d-nii deputaţi Dumitru Buzatu şi Radu Gheciu 
 - art.6. (alin.1 lit.a) - autor dl deputat Ion Lazia 
 - art.15. - autor dl deputat Iuliu Furo. 
 S-au continuat dezbaterile la proiectul de lege privind Statutul funcţionarilor 
publici, discutându-se Capitolul IV - Aprecierea activităţii funcţionarilor, art. 29 - 
33. 
 Acestea s-au adoptat cu unanimitate de voturi, cu amendamentele formulate la 
art.29, art.32 şi art.33 de d-nii deputaţi Marian Sârbu şi Radu Gheciu. 
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 În data de 2 iulie a.c. şedinţa s-a desfăşurat între orele 9,00 - 13,00. 
Dezbaterile au continuat cu discutarea Capitolului V - Îndatoririle şi răspunderea 
funcţionarilor publici, Secţiunea I - Îndatoririle funcţionarilor publici, art.34 - 49 
din proiectul de lege privind Statutul funcţionarilor publici. 
 S-au formulat amendamente adoptate cu unanimitate de voturi la următoarele 
articole: 
 - art.37 (2) - autor dl deputat Marian Sârbu 
 - art.39 - 41 - autori d-nii deputaţi Teodor Stanca şi Victor Barbăroşie 
 - art.43 - autor d-na deputat Bondi Gyongyike 
 - art.46 - 47 - autor dl deputat Radu Gheciu. 
 
 În data de 3 iulie a.c. şedinţa s-a desfăşurat între orele 9,00 - 13,00 şi s-au 
continuat dezbaterile la Statutul funcţionarilor publici, Secţiunea II a Capitolului V 
privind Răspunderea funcţionarilor publici, art.50-66, care s-au adoptat cu 
unanimitate de voturi, în forma prezentată, cu excepţia: 
 - art.51 - autor dl deputat Marian Sârbu 
 - art.52 (alin.1 şi 2) - autor dl deputat Radu Gheciu. 
 De asemenea, s-a prezentat membrilor comisiei o informare privind situaţia 
memoriilor primite, precum şi a problemelor ridicate, legate în mod special de 
viitorul proiect de lege al pensiilor şi modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii 
de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor de război, văduvelor de război şi a 
văduvelor veteranilor de război. 
 În încheierea şedinţei din ziua de 3 iulie s-a supus la vot la vot şi s-a adoptat 
cu unanimitate de voturi ca să se trimită un aviz parţial asupra proiectului de lege 
privind Statutul funcţionarilor publici celor două comisii investite cu examinarea pe 
fond. 
 
 
 
 
 
     PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
 VALENTIN ADRIAN ILIESCU       TEODOR STANCA 


