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RAPORT
asupra propunerii legislative privind sistemul naţional de pensii

În conformitate cu prevederile art.89 şi 107 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată pentru dezbatere pe fond cu propunerea
legislativă privind sistemul naţional de pnsii, trimis cu adresa nr. 14 din 22 aprilie 2002.

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizele primite de la Consiliul
Legislativ, Consiliul Economic şi Social, punctul de vedere al Guvernului şi avizele de la
următoarele comisii:

1. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci;
2. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale.

Comisia a fost sesizată cu dezbaterea şi avizarea propunerii legislative mai sus
menţionată în procedură obişnuită.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor
art.72 alin.(3) din Constituţia României.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare introducerea unui nou sistem public
de pensii, bazat pe alte principii şi elemente de determinare a dreptului la pensie, care să
stabilească o ordine firească a ramurilor din economie şi să înlăture discrepanţele create în
prezent între persoane cu aceeaşi pregătire şi vechime în muncă.

Comisia propune plenului respingerea propunerii legislative din următoarele
considerente:

- Aceasta nu ţine seama de prevederile Programului de Guvernare pe perioada 2001 �
2004 şi nici de principiile în materie prevăzute de Legea nr.19/2000 privind sistemul public de
pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, intrată în vigoare la 01.04.2001, armonizată cu
legislaţia comunitară.

- Prevederile iniţiativei legislative conduc la majorarea cheltuielilor cu pensiile şi alte
drepturi de asigurări sociale, fără să se ţină seama de principiul contributivităţii şi fără a indica
sursa acoperirii golului de venituri sau a sporului de cheltuieli, conform cerinţelor Legii
finanţelor publice nr. 72/1996.
           - Propunerea legislativă conţine reglementări proprii sistemului de pensii pentru
personalul din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, recent reglementat prin
Legea nr. 164/2001, creând astfel paralelisme de legiferare.



            - Iniţiatorul nu reglementează rolul şi atribuţiile Casei Naţionale de Pensii şi Solidarităţii
Sociale, deşi o învesteşte cu dreptul unic de a colecta şi gestiona fondurile publice de pensii.

 - Schimbarea criteriului actual de determinare a cuantumului pensiei cu criteriul unic al
�clasei de salarizare�, inexistent în legislaţia muncii, crează o bulversare a activităţii acestui
secor.

La dezbaterea acestei propuneri legislative a participat ca invitată din partea Ministerului
Muncii şi Solidarităţii Sociale d-na Georgeta Gheorghe � director general.

La lucrările comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 21 membri ai comisiei.

În urma dezbaterii propunerii legislative în şedinţa din data de 11.06.2002, Comisia
propune respingerea acestuia cu 14 voturi pentru şi 3 abţineri.

PREŞEDINTE, SECRETAR,
                                           Smaranda DOBRESCU        Pavel TODORAN

Întocmit,
Consilier Elena ANGHEL


	PARLAMENTUL ROMÂNIEI
	CAMERA  DEPUTATILOR

