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  Şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale din data de 29 decembrie 1998 s-a desfăşurat în 
prezenţa a 10 deputaţi. Au lipsit de la lucrări următorii deputaţi: Viorel 
Hrebenciuc şi Ovidiu Şincai, din Grupul parlamentar al PDSR, Pintea Ioan, 
fără apartenenţă la un grup parlamentar, Tokay György, din Grupul 
parlamentar al UDMR, care face parte din Guvern. 
  Ordinea de zi a şedinţei a inclus următoarele puncte: 
  1. Hotărârea Biroului permanent al Camerei Deputaţilor privind 
activitatea comisiilor în perioada vacanţei parlamentare (1-31 ianuarie 1998). 

2. Proiectul de Lege privind asigurarea pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale. 
  3. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea 
Codului penal. 
  La propunerea unui grup de deputaţi, îsuşită cu majoritate de 
voturi, comisia a decis să lucreze în program prelungit urmând să ia în 
dezbatere   şi   problemele   înscrise   pe  ordinea de zi a şedinţei din data de 
30 decembrie: 

1. Proiectul Legii voluntariatului. 
  2. Proiectul   de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 65/1998 privind salarizarea diplomaţilor. 
  La primul punct al ordinii de zi membrii comisiei au hotărât ca, 
în zilele de 18 şi 19 ianuarie 1999, să aibă loc şedinţa Comisiei, în cadrul 
căreia să fie luate în dezbatere proiecte de legi şi propuneri legislative trimise 
Comisiei şi care nu au putut fi examinate până în prezent. 
  Trecându-se la dezbaterea primului punct înscris pe ordinea de 
zi, Proiectul de Lege privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli 
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profesionale, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, ca acesta 
să primească aviz favorabil. 
  Punctul 2 de pe ordinea de zi, propunerea legislativă privind 
modificarea şi completarea Codului penal, a suscitat unele discuţii deoarece 
doamna deputată Mariana Stoica şi domnul deputat Adrian Vilău, autorii 
iniţiativei legislative, au propus soluţii echivoce, prin care se rezolvă, într-un 
anume fel, unele obiective urmărite de iniţiativa lor, dar care lasă descoperite 
alte articulaţii ale problematicii supusă reglementării. Acest fapt poate avea 
consecinţe nedorite asupra coerenţei interne şi eficienţei reglementării din 
Codul penal, lucru ce nu poate fi admis. În cadrul dezbaterilor ce au avut loc,  
domnul deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a propus amânarea luării unei 
decizii deoarece are cunoştinţă că şi Guvernul a iniţiat un proiect de Lege 
pentru modificarea Codului penal şi a Codului de procedură penală, problemă 
menţionată de altfel şi în avizul Consiliului legislativ, care va propune,  
printre altele, o nouă viziune asupra unor infracţiuni referitoare la viaţa 
sexuală. Când va fi primit proiectul de lege al Guvernului, se va putea proceda 
la analiza, în comun, a celor două iniţiative legislative 
  Propunerea a fost acceptată cu majoritate de voturi. 
  Se trece la examinarea proiectului Legii voluntariatului. 
  Membrii comisiei au decis, cu majoritate de voturi, ca acest 
proiect de lege să primească aviz având în vedere ideea pe care o conţine: 
aceea de a crea un cadru propice pentru mişcarea de voluntariat în România. 
În acelaşi timp, s-a menţionat caracterul deficitar al proiectului de lege sub 
aspectul redactării şi insuficientei decantări, în formule şi limbaj juridic 
adecvat, a problemei tratate. Acest lucru reclamă luarea în atenţie cu toată 
seriozitatea a observaţiilor formulate de Consiliul legislativ.  
  Proiectul   de   Lege    pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 65/1998 privind salarizarea diplomaţilor, înscris la ultimul punct de pe 
ordinea de zi, a primit aviz favorabil.  Unele nedumeriri subzistă în legătură 
cu faptul că, în materie de salarizare a diplomaţilor, se practică un principiu 
asimetric în ce priveşte baza legală a acestei salarizări. Diplomaţii care 
lucrează în centrala Ministerului de Externe sunt salarizaţi în baza unei 
ordonanţe a guvernului ce capătă acum putere de lege, în timp ce diplomaţii 
care lucrează la oficiile diplomatice şi consulare ale României în străinătate 
sunt salarizaţi în baza unei hotărâri de guvern. 
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