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  La şedinţă au participat un număr de 10 deputaţi, absentând domnii deputaţi: 
Ovidiu Şincai, din Grupul parlamentar al PDSR, şi Şerban Rădulescu-Zoner, din Grupul 
parlamentar al Partidului Naţional Liberal, care sunt în delegaţie în străinătate, Tokay 
Gheorghe, din Grupul parlamentar al UDMR, care este membru al Guvernului, şi Viorel 
Hrebenciuc, din Grupul parlamentar al PDSR. 
  Pe ordinea de zi au fost înscrise următoarele puncte: 
  1. Continuarea dezbaterii proiectului de Lege privind Statutul funcţionarilor 
publici. 
  2. Propunerea legislativă pentru apărarea libertăţii de exprimare prin mass-
media. 
  3. Proiectul  de  Lege  privind  responsabilitatea  ministerială. 
  Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul Marţian Dan, preşedintele 
comisiei. 
  Dezbaterea proiectului de Lege privind Statutul funcţionarilor publici a 
continuat de la art. 73, alin.1, în privinţa căruia domnul deputat Konya Hammar-Alexandru 
a propus un amendament vizând precizarea mai exactă a programului de lucru al 
funcţionarilor publici prin introducerea după sintagma “8 ore pe zi” a vocabulei  
“lucrătoare”, urmând ca partea finală a alineatului să sune “8 ore pe zi lucrătoare şi de 40 
de ore pe săptămână”. 
  Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
  Următorul amendament, formulat de domnul deputat Konya Hammar-
Alexandru, se referă la art. 74 alin. 11. El urmăreşte să precizeze faptul că, pentru 
evenimente familiale deosebite, funcţionarul public are dreptul la 3-5 zile libere plătite în 
cazul fiecărui astfel de eveniment. În acest scop domnia sa propune ca segmentul de text 
“are dreptul la 3-5 zile libere plătite” din teza I-a a acestui alineat să fie completat cu 
sintagma “cu ocazia fiecărui eveniment în parte”. În urma discuţiilor purtate, s-a hotărât 
adoptarea unei soluţii propuse de domnul deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang, anume ca 
segmentul de text “are dreptul la” să fie urmat de introducerea particulei “câte”, partea 
finală a tezei I-a urmând să fie formulată astfel: “are dreptul la câte 3-5 zile  libere plătite”. 
  Propunerea a fost acceptată cu majoritate de voturi – o abţinere. 
  La art. 75 domnul deputat Konya Hammar-Alexandru a propus adăugarea 
unei teze noi, în continuarea alin.1, care să ofere posibilitatea ca de concediul pentru 
creşterea şi îngrijirea copiilor să poată beneficia, opţional, şi bărbaţii care ocupă o funcţie 
publică. 
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  Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
  La art. 80, alin.1, teza 2,  în care este vorba de ajutorul neimpozabil ce se 
acordă, în caz de deces al funcţionarului public, persoanelor ce au dreptul şi la pensia de 
urmaş, domnul deputat Konya Hammar-Alexandru a propus să se precizeze faptul că este 
vorba de cuantumul salariului net primit de funcţionarul public pe ultimele trei luni. 
  Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
  La art. 84, alin.3 domnul deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a propus o 
formulare mai corectă a acestuia pentru a nu apare, în text, unele repetări supărătoare.  
  Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
  Următoarea propunere de amendare aparţine tot domnului deputat Wittstock 
Eberhard-Wolfgang şiea priveşte art. 101, alin. 1, în care trimiterea de corelare este 
indicată greşit la articolul 99 în loc de articolul 100 din proiectul de lege.   
  Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
  La art. 110 domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner a propus înlocuirea 
textului “ale statului, judeţului, oraşului sau comunei” din prima teză a alin. 1 cu următorul 
text: “prevăzute la art. 3 al prezentei legi”. 
  Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
  Tot la art. 110 alin. 1 domnul deputat Konya Hammar-Alexandru a propus  
ca termenul de 2 ani, prevăzut pentru susţinerea examenului pe care funcţionarii publici 
urmează să-l susţină pentru reîncadrarea pe post să fie înlocuit cu termenul de 6 luni. 
  Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
  În final, membrii comisiei au decis, cu majoritatea voturilor exprimate şi o 
abţinere, să acorde aviz favorabil proiectului de lege prezentat, cu luarea în considerare a 
amendamentelor aprobate în şedinţele comisiei din datele de 29 aprilie şi 6 mai 1998. 
  Trecându-se la dezbaterea punctului 2 înscris pe ordinea de zi, propunerea   
legislativă   pentru     apărarea   libertăţii   de exprimare prin mass-media, membrii comisiei 
au constatat faptul că aceasta nu poate, atât din considerente ce ţin de conţinutul şi sensul 
reglementărilor pe care le propune, cât şi de modul în care este redactată, să primească aviz 
favorabil. Ei s-au raliat, de asemenea, numeroaselor observaţii critice pe care le conţine 
punctul de vedere al Consiliului legislativ şi care au dus la refuzul de a acorda aviz 
favorabil propunerii legislative în cauză. 
  În legătură cu punctul 3 de pe ordinea de zi, proiectul de Lege privind 
răspunderea ministerială, membrii comisiei au optat pentru amânarea luării unei decizii dat 
fiind faptul că, în şedinţa din 17 noiembrie 1997, comisia a avizat favorabil o propunere 
legislativă cu obiect de reglementare similar şi pentru a putea aprofunda şi punctele de 
vedere  pe care le conţin avizele acordate de Consiliul legislativ celor două texte propuse, 
lucru  absolut necesar dacă se au în vedere deosebirile substanţiale dintre ele în ce priveşte 
soluţiile pe care le conţin. 
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Marţian Dan 
 


