
Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale  
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţei din data de 4 iunie 1997 

 
  La şedinţă au participat un număr de 14 deputaţi, fiind absenţi 
dl.Tokay Gheorghe, Grupul parlamentar UDMR şi dl.Oltean Ion, Grupul 
parlamentar USD-PD, care sunt membri ai Guvernului. 
  Şedinţa a fost condusă de dl. Marţian Dan, preşedintele comisiei 
care, în deschidere, informează participanţii asupra conţinutului telexului 
primit pe adresa comisiei de la Centrul de asistenţă pentru organizaţiile 
neguvernamentale, conţinând invitaţia de participare la cea de a patra ediţie a 
Forumului organizaţiilor neguvernamentale din România, ce va avea loc în 
perioada 5-8 iunie 1997. 
  În urma acestei comunicări şi-a anunţat dorinţa de a participa la 
lucrările forumului dl.dr. Otto Weber, vicepreşedintele comisiei. 
  În continuare, dl. preşedinte Marţian Dan supune spre aprobare 
ordinea de zi, care are înscrise următoarele puncte: 
  1. Propunerea legislativă privind Legea Casei Autonome a  
      Pensiilor. 
  2. Propunerea legislativă de modificare a Legii partidelor 
politice. 
  3. Propunerea legislativă privind tichetele gratuite de masă.      
  4. Propunerea legislativă vizând modificarea şi completarea 
Legii       nr. 115/1996 privind declararea şi controlul averii 
demnitarilor,       magistraţilor, funcţionarilor publici şi a unor 
persoane cu funcţii       de conducere. 
  După votarea ordinei de zi, dl. deputat Petre Ţurlea propune să 
fie înscrisă pe ordinea de zi a şedinţei următoare dezbaterea manifestărilor de  
intoleranţă etnică şi religioasă ale  autorităţilor locale din Odorheiul Secuiesc 
împotriva unor călugăriţe greco-catolice de etnie română, membre ale 
"Congregaţiei Inimii Neprihănite", mânăstire greco-catolică subordonată 
Mitropoliei Blajului. Aceasta administrează un Centru social pentru ajutorarea 
copiilor orfani realizat de Asociaţia umanitară "Basel Hilft" din Elveţia, 
donat, după construirea sa, "Congregaţiei Inimii Neprihănite". 
  Referindu-se la propunerea d-lui Ţurlea, dl. Marţian Dan 
informează participanţii că, pe adresa comisiei, s-a primit recent un demers 
din partea congregaţiei menţionate prin care se solicita intervenţia Comisiei 
pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor în vederea stopării acestor manifestări şi repararea 
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nedreptăţilor pricinuite de autorităţile publice din Odorheiul Secuiesc cultului 
greco-catolic în municipiul respectiv. Dat fiind că manifestările de intoleranţă 
continuă de mai mult timp, iar recent ele au îmbrăcat forme extremiste, se 
propune organizarea, în data de 18 iunie a.c., a unei audieri, în comisie, pe 
această temă, la care să fie invitaţi reprezentanţi ai Guvernului României, 
preşedinta "Congregaţiei Inimii Neprihănite", preşedintele Organizaţiei 
umanitare "Basel Hilft", reprezentanţi ai Societăţii Comerciale "Aris 
Industrie" S.A., care a construit edificiul de la Odorhei, şi reprezentanţi ai 
primăriei municipiului Odorheiul Secuiesc.   
  Membrii comisiei au fost de acord în unanimitate cu propunerile 
formulate de dl. preşedinte Marţian Dan. 
  În continuare, s-a trecut la discutarea primului punct înscris pe 
ordinea de zi, propunerea legislativă privind Legea Casei Autonome a 
Pensiilor, iniţiată de dl. Varujan Pambuccian. 
  Membrii comisiei au fost informaţi de dl. preşedinte Marţian Dan  
asupra faptului că atât Guvernul cât şi Consiliul legislativ nu au avizat 
favorabil această propunere legislativă, principalul argument fiind acela că la 
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale se află, într-un stadiu avansat, 
elaborarea unui proiect de lege cu o tematică similară.  
  Înscris la cuvânt, dl. Rădulescu Constantin Şerban-Zoner 
subliniază că punctul de vedere al Guvernului nu trebuie să influenţeze 
hotărârile luate în comisie, citând faptul că şi în cazul propunerii legislative 
pentru modificarea Legii nr.44 din 7 iulie 1994 privind veteranii de război, 
precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război şi a văduvelor 
veteranilor de război Guvernul a formulat un punct de vedere de respingere, 
iar  comisia noastră   a avizat-o favorabil. 
  Dl. deputat Petre Ţurlea consideră că situaţia nu este similară, 
având în vedere că în cazul propunerii legislative pentru modificarea Legii 
nr.44 din 7 iulie 1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 
invalizilor şi văduvelor de război şi a văduvelor veteranilor de război nu 
exista nici un fel de intenţie din partea Guvernului de a-i aduce modificări. 
Din contră, în ceea ce priveşte propunerea legislativă în discuţie, o astfel de 
intenţie există la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. Din acest motiv dl. 
Ţurlea propune respingerea propunerii legislative. 
  Dl. deputat Tănase Tăvală consideră că propunerea legislativă 
conţine, totuşi, unele prevederi care pot fi luate în discuţie. Ar fi de dorit ca 
iniţiatorul să conlucreze cu factorii implicaţi din Ministerul Muncii şi 
Protecţiei Sociale pentru elaborarea în comun a unui proiect de lege care să 
trateze materia legată de înfiinţarea unei Case Autonome a Pensiilor pe baza 
unor  
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reglementări foarte precise şi cuprinzătoare, spre a nu se lăsa loc unor goluri 
de reglementare sau unor echivocuri. 
  Dl. Marţian Dan consideră că din punct de vedere al Comisiei 
pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale 
propunerea legislativă trebuie completată şi dezvoltată în toate implicaţiile pe 
care le comportă, luându-se în seamă şi recomandarea făcută de dl. Tănase 
Tăvală.  
  Supusă la vot, propunerea domnului Petre Ţurlea de respingere a 
propunerii legislative a întrunit 8 voturi pentru şi 4 împotrivă. 
  Trecându-se la dezbaterea punctului doi înscris pe ordinea de zi, 
propunerea legislativă de modificare a Legii partidelor politice, primul 
vorbitor care a luat cuvântul, dl. Rădulescu Zoner-Şerban arată că propunerea 
legislativă nu are nici o legătură cu apărarea drepturilor femeilor, care sunt 
stipulate în Constituţie, în alte legi ale statului român. Drepturile femeilor nu 
se comercializează şi nici nu se încurajează prin subvenţii de la bugetul de 
stat. Nimeni nu împiedică partidele politice să pună pe listele electorale 
oricâte femei vor, neexistând nici o lege care să restrângă acest drept. Domnia 
sa este de părere că această propunere legislativă are un pronunţat caracter 
electoralist. 
  Dl. Ţurlea arată că propunerea legisltivă a doamnei Paula 
Ivănescu, colegă de circumscripţie cu dânsul în Prahova, constituie obiectul 
unei intense propagande mediatice din partea autoarei, dimensiunea ei 
electorală fiind foarte evidentă. În plus, ea conţine elemente clare de 
discriminare pozitivă pe care domnul Ţurlea le socoate contrare Constituţiei 
ţării. Având în vedere cele spuse, se pronunţă împotriva avizării propunerii 
legislative. 
  Dl. Marţian Dan consideră că există o problemă de principiu ce 
trebuie discutată în legătură cu această propunere legislativă şi anume: pe ce 
bază trebuie ca partidele politice să-şi alcătuiască listele electorale? Într-un 
sistem pluralist, partidele politice trebuie să aibă deplina libertate de a-şi 
stabili listele electorale pornind de la un criteriu determinant: listele electorale 
trebuie să fie cât mai competitive şi să aducă un număr cât mai mare de 
voturi. Acest obiectiv este acela care trebuie să determine configurarea listelor 
în alegeri, structura lor pe sexe, vârstă, ocupaţii socio-profesionale, experienţă 
politică şi socială a candidaţilor propuşi etc. Nu au ce căuta aici mobilurile 
ţinând de finanţarea preferenţială a partidelor în numele promovării femeilor 
în viaţa politică şi nici alte intervenţii normative similare ale statului, care pot 
să deformeze procesul de formare a opţiunii în materie de candidaturi, să-l 
condiţioneze. Dacă se acceptă reglementarea conţinută în propunerea 
legislativă va exista, apoi, tentaţia de a cere acordarea de subvenţii 
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preferenţiale pentru partidele politice în funcţie de promovarea, în listele 
electorale, pe locuri eligibile, şi a altor categorii: tinerii, pensionarii, 
reprezentanţii anumitor categorii socio-profesionale etc., fapt ce poate 
deforma însuşi sensul subvenţiilor de la bugetul de stat pentru susţinerea 
activităţii partidelor politice. 
  D-na. Mitzura Arghezi consideră că femeile trebuie, prin 
competenţă, să convingă sexul opus că sunt capabile şi că merită să fie 
promovate în competiţia electorală şi nu prin stimuli  materiali. 
  În unanimitate, membrii comisiei au hotărât să nu dea aviz 
acestei propuneri legislative. 
  Se trece la examinarea propunerii legislative privind tichetele 
gratuite de masă, înscrisă la punctul trei pe ordinea de zi. 
  La acest punct, dl. Ţurlea este de părere că  astfel de iniţiative au 
mai existat şi în anii 1945-1947 când comuniştii vroiau să preia puterea şi 
căutau să-şi asigure sprijinul populaţiei. Domnia sa propune respingerea 
acestei propuneri legislative. 
  Dl. Marţian Dan arată că iniţiative de a acorda tichete gratuite de 
masă au cunoscut răspândire în ţările Americii Latine, pe urmă în unele ţări 
din Europa de Vest, ca şi în unele ţări din Europa de Est, care se află în 
tranziţie, precum Ungaria, Republica Cehă, Polonia. Există raţiuni de ordin 
economic care pledează în favoarea unei asemenea acţiuni: crearea de noi 
locuri de muncă în sectorul alimentaţiei, creşterea  cifrei de afaceri în acest 
domeniu, precum şi sprijinul ce se acordă în acest fel funcţionării 
întreprinderilor mici şi mijlocii din sfera alimentaţiei şi desfacerii, sporirea 
vărsămintelor către bugetul de stat etc. Domnia sa arată că propunerea este 
sprijinită şi de o serie de centrale sindicale din România care sunt interesate 
într-o lege cu acest obiect pentru a putea negocia acordarea tichetelor gratuite 
de masă cu prilejul încheierii contractelor colective de muncă etc. Problema 
care se ridică este, însă, dacă, în acest moment, o asemenea propunere este 
dezirabilă într-un  context în care multe societăţi comerciale cu capital de stat 
se confruntă cu grave probleme economice, iar acordarea tichetelor gratuite 
de masă va antrena inevitabil creşterea costurilor de producţie. 
  O altă problemă pe care domnia sa o aduce în discuţie este accea 
că, în actuala sesiune, a mai fost discutată o propunere legislativă cu acelaşi 
text, numai semnatarii fiind alţii, propunere care, de altfel, a şi fost respinsă. 
Deci, această propunere nu poate fi examinată în actuala sesiune, deoarece 
acest lucru ar duce la încălcarea unor prevederi constituţionale, ca şi a art.116 
din Regulamentul de funcţionare al Camerei Deputaţilor, în care se prevede că 
o propunere care a fost respinsă  într-o sesiune nu poate fi rediscutată în 
aceeaşi sesiune. 
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  Dl. Mera Liviu propune să se dea un aviz favorabil cu condiţia să 
se aducă la zi calculele de fundamentare a propunerii legislative  şi să se 
atragă atenţia asupra faptului că aceasta nu poate fi discutată în această 
sesiune, dat fiind faptul că o propunere legislativă cu un conţinut similar a fost 
respinsă cu puţin timp în urmă de Camera Deputaţilor. 
  Sunt supuse la vot cele două propuneri: 
  - a d-lui Ţurlea de respingere, care a întrunit un vot pentru şi 
restul împotrivă; 
  - a d-lui Mera Liviu de a se da un aviz favorabil cu menţiunea 
precizată de domnia sa, care a întrunit 11 voturi pentru şi o abţinere. 
  Ultimul punct de pe ordinea de zi are înscrisă propunerea 
legislativă vizând modificarea şi completarea Legii nr.115/1996 privind 
declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, funcţionarilor publici 
şi a unor persoane cu funcţii de conducere. 
  Dl. Tănase Tăvală, în luarea de cuvânt, subliniază că există, în 
acest sens, Legea nr.115/1996 care de abia a început să fie aplicată, motiv 
pentru care nu vede de ce ar trebui atât de repede modificată şi propune 
respingerea acestei propuneri legislative. 
  Dl.Petre Ţurlea consideră că, totuşi, avizul favorabil se impune 
pentru efectuarea unui control mai riguros, noutatea constând în faptul că 
acest control ar trebui să se facă în fiecare an şi nu numai la începutul şi 
terminarea mandatului. 
  Cele două propuneri sunt supuse votului: 
  - propunerea de aprobare înaintată de dl.Ţurlea, întruneşte un vot 
pentru şi restul împotrivă; 
  - propunerea de respingere, înaintată de dl.Tănase Tăvală, 
întruneşte 7 voturi pentru, 2contra şi 3 abţineri. 
  Ordinea de zi fiind epuizată, dl. preşedinte Marţian Dan  declară 
închise lucrările şedinţei. 
   
PREŞEDINTE,       SECRETAR, 
 
Marţian Dan       Ovidiu Şincai 
 
ÎNTOCMIT, 
Chisnăr Atena 


