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  La lucrările şedinţei comune a Comisiei pentru drepturile omului, 
culte şi problemele minorităţilor naţionale, desfăşurate împreună cu comisia 
similară de la Senat, au participat un număr de  11 deputaţi, fiind absenţi 
motivat domnul deputat Hrebenciuc Viorel, din Grupul parlamentar al PDSR 
-  care a fost învoit -, precum şi domnii deputaţi Marţian Dan, din Grupul 
parlamentar al PDSR, şi Wittstock Eberhard-Wolfgang, din Grupul 
parlamentar al minorităţilor naţionale – aflaţi în delegaţii parlamentare în 
străinătate. 

Şedinţa a fost condusă de domnul vicepreşedinte prof. dr. Otto 
Weber, care, în deschidere, a supus spre aprobare proiectul ordinei de zi, care 
conţine următoarele puncte:  
 

I.1 Examinarea – în şedinţa comună a Comisiei pentru 
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, împreună cu 
Comisia similară de la Senat, a proiectului de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/1999 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 1999. 

 
   II. Examinarea în şedinţă separată a Comisiei a următoarelor 
puncte: 

2. Propunerea legislativă privind regimul juridic aplicabil 
muncii în timp parţial. 

3. Propunerea legislativă privind organizarea şi exercitarea 
profesiei de consilier juridic. 
4. Proiectul de lege privind publicitatea. 
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Ordinea de zi a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
De la comisia omoloagă a Senatului au participat  un număr 

insuficient de senatori,  pentru a fi întrunit cvorumul necesar desfăşurării 
şedinţei comune. Ca urmare, s-a trecut la dezbaterea iniţiativelor legislative 
din partea a doua a ordinii de zi, ce au avut loc în şedinţa separată a comisiei.  

În deschiderea dezbaterilor din partea a doua a şedinţei, deputaţii 
care au intervenit asupra iniţiativelor legislative au exprimat opinii favorabile 
asupra aspectelor de fond ale acestora, în spiritul prevederilor constituţionale, 
ale legilor şi dispoziţiilor legale în materie. 
  La discutarea iniţiativelor legislative de la punctele 2 şi 3 ale 
ordinii de zi, deputaţii  au insistat asupra necesităţii perfecţionării 
reglementărilor în vigoare din acest domeniu, cât şi asupra  eficientizării 
activităţii Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi a Ministerului de 
Justiţie, răspunzătoare de aplicarea legilor conexe în discuţie.  

Supuse votului cele două propuneri legislative au fost acceptate 
cu unanimitate de voturi, urmând ca în aviz să fie înscrisă recomandarea, 
adresată comisiilor sesizate în fond, de a ţine seama de observaţiile formulate 
în avizul Consiliului Legislativ. 

Trecându-se la examinarea punctului 4 de pe ordinea de zi, 
domnul deputat Liviu Alexandru Mera a propus amânarea discutării 
proiectului de lege, deoarece el a fost distribuit cu numai câteva zile înainte de 
şedinţa comisiei, neexistând timpul efectiv necesar pentru studierea sa. 

Amânarea dezbaterii acestui punct a fost acceptată cu 
unanimitatea de voturi a deputaţilor prezenţi. 

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul vicepreşedinte prof. dr. Otto 
Weber a declarat închise lucrările comisiei. 
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