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Comisia pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale 

 

 

 

 

SINTEZA 

lucrărilor şedinţei comisiei din data de 29 aprilie 1998 

 

 

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de preşedintele comisiei, dl MARŢIAN DAN. La lucrări au fost prezenţi 11 
deputaţi, fiind absenţi dna IACOB ELENA, Grupul parlamentar PNŢCD civic ecologist, dl VIOREL 
HREBENCIUC, Grupul parlamentar PDSR şi  dl TOKAY GYÖRGY, Grupul parlamentar UDMR, membru al 
guvernului. 

Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea: 

• ℘ Proiectul de Lege privind Statutul funcţionarilor publici (P.l. 72/10.03.1998) 

• ℘ Propunerea legislativă pentru apărarea libertăţii de exprimare prin mass-media (P.l. 39/11-
02.1998) 

• ℘ Proiectul de Lege privind responsabilitatea ministerială (P.l. 79/18.03.1998) 

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. S-a trecut la dezbaterea primului punct al ordinii de zi, Proiectul 
de Lege privind Statutul funcţionarilor publici. 

Dl preşedinte MARŢIAN DAN a constatat că, cu toate diligenţele depuse, nimeni din cadrul Secretariatului 
General al Guvernului nu este prezent la lucrările comisiei, pentru a oferi explicaţii şi pentru a susţine punctul de 
vedere al iniţiatorului. În aceste condiţii, comisia a trecut la examinarea amendamentelor propuse. După trecerea 
în revistă a tuturor amendamentelor membrilor comisiei, s-a trecut la analiza şi votarea lor. 

Dl KONYA HAMMAR ALEXANDRU propune introducerea unui nou alineat 3 la art. 3, cu următorul conţinut: 
"Dispoziţiile prezentei legi se aplică şi funcţionarilor publici încadraţi la serviciile Preşedinţiei României, 
Parlamentului României, Curţii Constituţionale, Curţii de Conturi, Avocatului Poporului, cu excepţia cazurilor 
în care, prin legi speciale, este reglementat statutul acestora". Amendamentul a fost acceptat cu unanimitate de 
voturi. 

Dl KONYA HAMMAR ALEXANDRU propune la art. 5 alin. 1 introducerea unei noi litere b') având următorul 
conţinut: "cunoaşte limba (limbile) minorităţii (minorităţilor) naţionale în localităţile în care acestea au o 
pondere însemnată". 

Dl PETRE ŢURLEA consideră că amendamentul este neconstituţional şi aplicarea lui ar duce la segregare în 
judeţele Covasna şi Harghita, unde nici un român nu ar mai ajunge în administraţie. 

 Dl OTTO WEBER  şi dna MITZURA ARGHEZI au susţinut acest punct de vedere. 
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 Dl EBERHARD-WOLFGANG WITTSTOCK arată că propunerea este în concordanţă cu prevederile 
Ordonanţei 22/1997, care recomandă folosirea în adminsitraţie a limbilor minoritare acolo unde populaţia 
minoritară este de cel puţin 20% din totalul populaţiei.   

Dl preşedinte MARŢIAN DAN a arătat că şi Carta Limbilor Regionale şi Minoritare are prevederi care 
recomandă angajarea de funcţionari publici care să cunoască limba minorităţii, în zonele în care aceasta are o 
pondere însemnată.  

Dl TĂNASĂ TĂVALĂ a fost de acord cu un asemena punct de vedere, dar a subliniat că modul de redactare al 
amendamentului condiţionează exclusiv.  

Dl OVIDIU ŞINCAI a arătat că amendamentul introduce obligaţia pentru funcţionarii publici de a şti o limbă 
minoritară şi duce la apariţia unei administraţii etnice în anumite regiuni. Problema este de a se putea lua 
legătura cu un cetăţean care foloseşte limba lui maternă, nu de a o transforma pe aceasta în limbă oficială. 
Propune ca amendamentul să îşi găsească un alt loc în corpul legii, pentru a se evita obligaţia pe care o introduce 
pentru toţi funcţionarii publici din zonele de locuire minoritară; el trebuie doar să sugereze că se încurajează 
angajarea de funcţionari care cunosc o limbă minoritară. 

KONYA HAMMAR ALEXANDRU spune că amendamentul se bazează pe precedente existente şi el nu este 
restrictiv, ci poate fi interpretat şi are caracter de recomandare. 

Dl preşedinte MARŢIAN DAN  consideră că există rezerve faţă de exclusivitatea formulării. Încurajarea 
recrutării de funcţionari publici care vorbesc o limbă minoritară este necesară. 

Dl PETRE ŢURLEA consideră că dacă se acceptă această formulare trebuie acceptată şi formularea 
complementară: "în zonele în care români sunt minoritari, se recomandă angajarea de funţcionari publici şi din 
rândul acestora". 

Dl ŞERBAN RĂDULESCU ZONER se întreabă cu ce ar fi jenată o minoritate dacă textul rămâne aşa cum este. 
El înţelege sensibilităţile şi standardele europene, dar au existat tendinţe de separatism şi de transformare a 
României în stat federal, încât trebuie să evităm astfel de exagerări care ar genera conflicte şi întărirea unor 
curente de opinie ultranaţionaliste. 

S-a supus la vot amendamentul dlui KONYA HAMMAR ALEXANDRU, care a fost respins. 

Dl preşedinte MARŢIAN DAN propune să se introducă un nou alineat 2 la art. 5, cu următorul cuprins: "în 
localităţile unde există o minoritate naţională sau minorităţi naţionale cu pondere însemnată în populaţia 
acestora se va încuraja angajarea de funcţionari publici care să cunoască şi limba minorităţii sau minorităţilor 
naţionale respective". Supus la vot, acest amendament a fost acceptat cu majoritate de voturi. Amendamentul 
dlui PETRE ŢURLEA, "în zonele în care românii sunt minoritari trebuie angajaţi funcţionari publici şi din 
rândul acestora" a fost acceptat în unanimitate. 

Dl LIVIU ALEXANDRU MERA a propus ca la art. 5 alin. 1 lit. h) să se modifice ultima frază, astfel: "Nici în 
caz de reabilitare acesta nu mai poate ocupa funcţii publice".  

Dl ŞERBAN RĂDULESCU ZONER propune un amendament, în acelaşi loc, cu următorul text: "În caz de 
reabilitare pot ocupa orice funcţie publică". Amendamentul dlui LIVIU ALEXANDRU MERA a fost respins, 
iar amendamentul dlui ŞERBAN RĂDULESCU ZONER a fost acceptat cu majoritate de voturi. 

La art. 10 dl ŞERBAN RĂDULESCU ZONER propune înlocuirea sintagmei "la investirea" cu sintagma "după 
investirea". Amendamentul este acceptat în unanimitate. 

La art. 11 al 1 dl EBERHARD-WOLFGANG WITTSTOCK propune înlocuirea termenului "personal" cu 
"profesional". Amendamentul este acceptat în unanimitate. 

Dl KONYA HAMMAR ALEXANDRU propune modificarea art. 11 alin. 4, partea finală, în urmoarea 
formularea: "La acesta are acces conducătorul serviciului public sau persoana delegată de către acesta". 
Amendamentul este acceptat cu unanimitate de voturi. 

Dl KONYA HAMMAR ALEXANDRU propune introducerea la art. 11 a unui nou alineat 6, cu următorul 
conţinut: "Funcţionarul public are oricând acces la dosarul său profesional, în prezenţa conducătorului 
serviciului public sau a persoanei delegate de acesta". Amendamentul este acceptat cu unanimitate de voturi. 

La art. 12 alin. 3 dl ŞERBAN RĂDULESCU ZONER propune reformularea textului, după cum urmează: 
"Preşedintele comisiei de numiri şi avansări va fi desemnat de către conducătorul serviciului public din rândul 
persoanelor cu studii superioare şi cu experienţă îndelungată, iar conducătorul compartimentului de personal 
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şi resurse umane va fi membru al comisiei, având obligaţia de asigurare a lucrărilor tehnice". Amendamentul a 
fost acceptat cu majoritate de voturi. 

Dl KONYA HAMMAR ALEXANDRU propune modificarea art. 16 alin. 1 după cum urmează: "Primind 
propunera de numire, conducătorul serviciului public va emite decizia de numire care va cuprinde data la care 
cel numit se va prezenta să ocupe funcţia publică pentru care a candidat, gradul sau treapta profesională, după 
caz, gradaţia, precum şi salariul de încadrare şi celelalte drepturi salariale". Amendamentul este acceptat cu 
unanimitate de voturi. 

Dl KONYA HAMMAR ALEXANDRU propune la art. 26 alin. 1 modificarea mediei de la 8 la 7. 
Amendamentul a fost acceptat cu majoritate de voturi. 

Dl LIVIU ALEXANDRU MERA propune reformularea art. 31 alin 2 după cum urmează: "în situaţia în care, în 
utlimii doi ani, funcţionarul public a fost notat cu calificativul 'insuficient', se procedează la eliberarea sa din 
funcţie". 

Dl EBERHARD-WOLFGANG WITTSTOCK a subliniat importanţa stabilităţii pe post a funcţionarilor publici, 
care se regăseşte, de pildă, în cazul Germaniei. Această idee a fost susţinută de dl ŞERBAN RĂDULESCU 
ZONER. Dl preşedinte MARŢIAN DAN a insistat asupra faptului că funcţionarii publici au salarii mai mici şi 
trebuie găsit un stimulent care să-i atragă spre acest domeniu; stimulentul poate fi doar protecţia în faţa 
şomajului şi posibilitatea carierei. Supus la vot, amendamentul a fost respins. 

La acelaşi articol 31 alin 2 dl OVIDIU ŞINCAI propune formularea "într-o funcţie ierarhic inferioară". 
Amendamentul este acceptat cu unanimitate de voturi. 

Dl KONYA HAMMAR ALEXANDRU propune ca la art. 32 alin. 1 termenul de notare a funcţionarului public 
să fie modificat din decembrie în "ianuarie a anului următor". Amendamentul este acceptat cu unanimitate de 
voturi. 

La art. 36 dl ŞERBAN RĂDULESCU ZONER propune reformularea textului, după cum urmează: 
"Funcţionarii publici nu pot face parte din partide politice, iar în exercitarea atribuţiilor ce le revin le este 
interzis să-şi manifeste opţiuni politice". 

Dl OVIDIU ŞINCAI propune să fie luate în considerare şi situaţiile organizaţiilor asimilate partidelor politice, 
care au un comportament politic fără a fi partide politice, cum este cazul UDMR. Dl ŞERBAN RĂDULESCU 
ZONER acceptă reformularea după cum urmează: "Funcţionarii publici nu pot face parte din partide politice şi 
din organizaţii asimilate acestora, iar în exercitarea atribuţiilor ce le revin le este interzis să-şi manifeste 
opţiuni politice". Amendamentul este acceptat cu majoritate de voturi. 

Dl ŞERBAN RĂDULESCU ZONER propune ca la art. 53 sancţiunile disciplinare prevăzute să fie cele cuprinse 
la art. 51, alin. 2, lit. b) - f). Amendamentul este acceptat cu unanimitate de voturi. 

Dl ŞERBAN RĂDULESCU ZONER propune completarea art. 54 alin. 1, astfel: "În aparatul de lucru al 
Preşedinţiei României, Parlamentului României, Curţii Constituţionale, Curţii de Conturi, Avocatului 
Poporului, guvernului, în fiecare minister, alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi la 
autorităţile administrative autonome se constituie o comisie de disciplină a funcţionarilor publici compusă din 
5-7 membri, competentă să cerceteze şi să propună sancţiunea aplicabilă funcţionarilor publici din aparatul 
propriu precum şi pentru cei din serviciile publice descentralizate ale acestora, pentru cei din instituţiile 
publice subordonate ". Amendamentul a fost acceptat în unanimitate. 

La art. 55 dl ŞERBAN RĂDULESCU ZONER propune introducera unui nou alineat 2 cu următorul conţinut: 
"Comisia de disciplină a funcţionarilor publici poate fi sesizată în scris de orice cetăţean care se consideră 
lezat în raporturile sale cu funcţionarul public respectiv, comisia fiind obligată să examineze sesizarea şi să 
răspundă în scris petentului". Amendamentul a fost acceptat în unanimitate, urmând să se facă renumerotarea 
alineatelor următoare. 

Dl KONYA HAMMAR ALEXANDRU propune ca la art. 71 să se introducă un alineat nou 8 cu următorul 
conţinut: "Funcţionarii publici care cunosc o limbă străină atestată printr-un certificat eliberat de un organ 
abilitat, au dreptul la un spor de 1% pentru fiecare limbă străină cunoscută". Dl ŞERBAN RĂDULESCU 
ZONER consideră că dacă prin limbă străină se înţelege şi limba maternă atunci avem de-a face cu o 
discriminare pozitivă care nu are sens. La propunerea sa, dl KONYA HAMMAR ALEXANDRU modifică 
amendamentul după cum urmează: "Funcţionarii publici care cunosc o limbă străină, în afara limbii materne, 
atestată printr-un certificat eliberat de un organ abilitat, au dreptul la un spor de 1% din salariul de încadrare 
pentru fiecare limbă străină cunoscută". Amendamentul este acceptat cu majoritate de voturi. 
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Deoarece timpul afectat dezbaterilor s-a încheiat, celelalte amendamente urmează să fie discutate în proxima 
şedinţă a comisiei. 

 

 

PREŞEDINTE,       SECRETAR, 

 

Marţian Dan        Ovidiu Şincai  


