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  În ziua de 4 iunie 1997 a avut loc şedinţa Comisiei pentru 
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale care a înscris pe 
ordinea de zi dezbaterea urmăroarelor propuneri legislative: 
  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. 
  Au fost prezenţi 14 deputaţi, lipsind domnii deputaţi: Oltean Ion, 
din Grupul parlamentar al USD-PD, Tokay Gheorghe, din Grupul parlamentar 
al UDMR, care sunt membri ai Guvernului. 
  Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul Marţian Dan, 
preşedintele comisiei. 
  La primul punct al ordinii de zi, comisia a examinat propunerea 
legislativă privind Legea Casei Autonome a Pensiilor, iniţiată de domnul 
deputat Varujan Pambuccian, care a fost respinsă cu majoritate de voturi. 
  Membrii comisiei au considerat că problema înfiinţării Casei 
Autonome a Pensiilor trebuie privită numai în corelaţie cu celelalte aspecte pe 
care le ridică reforma sistemului de pensii şi asigurări sociale. 
  Unele prevederi ale acestei propuneri legislative, însă, pot fi 
preluate de proiectul Legii pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale, 
care se află într-un stadiu avansat de elaborare la Ministerul Muncii şi 
Protecţiei Sociale. 
  De aceea, comisia a recomandat iniţiatorului, domnului deputat 
Varujan Pambuccian, să colaboreze cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale 
la finalizarea proiectului Legii pensiilor şi alte drepturi de asigurări sociale. 
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  La punctul doi al ordinii de zi, comisia a dezbătut propunerea 
legislativă de modificare a Legii partidelor politice, iniţiată de doamna Paula 
Ivănescu, deputat PD-Prahova. 
  Propunerea legislativă, care prevede instituirea unor subvenţii 
suplimentare ce urmează să fie acordate partidelor politice proporţional cu 
numărul mandatelor obţinute de femei, nu a primit avizul favorabil al 
comisiei. 
  În motivarea acestei hotărâri, membrii comisiei au considerat că 
propunerea legislativă nu urmăreşte altceva decât acumularea de capital 
politic, deoarece scopul declarat de iniţiator în promovarea respectivei 
iniţiative, şi anume creşterea participării femeilor la decizia politică şi 
activitatea parlamentară, nu se poate realiza exclusiv prin mijloace financiare. 
Dimpotrivă, prin adoptarea unui astfel de proiect de lege s-ar obţine efecte 
contrare, conducând, în fapt, la o discriminare pozitivă între bărbaţi şi femei, 
ceea ce ar contraveni principiului egalităţii cetăţenilor români, indiferent de 
sex, prevăzut de art. 4 din Constituţie. 
  De asemenea, prin acordarea unor mijloace financiare 
suplimentare ca recompensă pentru nominalizarea unui număr mai mare de 
femei pe listele electorale s-ar realiza o limitare a libertăţii de decizie a 
partidelor politice în această problemă prin activitatea normativă a statului. 
  În continuare, la punctul trei al ordinii de zi, comisia a examinat 
şi avizat favorabil, în forma prezentată de iniţiator, propunerea legislativă 
privind acordarea tichetelor gratuite de masă, iniţiată de domnul deputat 
Adrian Iorgulescu. 
  Având în vedere dispoziţiile art.116 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, membrii comisiei au precizat faptul că propunerea legislativă nu 
mai poate fi examinată de Cameră în actuala sesiune, deoarece aceasta a 
dezbătut şi a respins recent o propunere legislativă cu un conţinut identic. 
  În final, comisia a examinat 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 care prevede ca obligaţia de declarare a averii să se 
realizeze nu numai la data numirii sau alegerii în funcţie şi la încheierea 
mandatului ori la încetarea activităţii, ci şi anual. 
  Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât să respingă această 
propunere legislativă, având în vedere faptul că Legea nr.115/1996 a intrat în 
vigoare recent, iar din aplicarea sa practică nu rezultă existenţa unor 
împrejurări obiective care să reclame modificarea ei. 
 
 
PREŞEDINTE,       SECRETAR, 
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