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şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 22 mai 2002

La şedinţă au participat 14 deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi
Georgescu Filip, Constantin Teculescu şi Ovidiu Tiberiu Muşetescu, din Grupul
parlamentar al PSD, ultimul fiind membru al Guvernului.

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun, preşedintele
comisiei care, în deschidere, a prezentat spre aprobare proiectul ordinei de zi, pe
care au fost înscrise următoarele puncte:

1. Propunerea   legislativă   privind   sistemul   naţional   de  pensii
2. Propunerea   legislativă   pentru  abrogarea Ordonanţei de urgenţă

nr. 85 din 14.06.2001 şi Ordonanţei de urgenţă nr. 166 din 17.12.2001 şi
menţinerea prevederilor art. 48, 79 şi 80 din Legea nr. 164/2001, aşa cum au fost
adoptate de Parlamentul României

Ordinea de zi a fost acceptată cu unanimitate de voturi.
S-a trecut la examinarea primului punct înscris pe ordinea de zi, la care

dl preşedinte Nicolae Păun a precizat faptul că asupra propunerii legislative comisia
trebuie să se pronunţe printr-un aviz. Domnia sa a mai precizat că atât Consiliul
Economic şi Social, cât şi Guvernul au dat un aviz negativ propunerii legislative
luate în dezbatere.

Înscris la cuvânt, dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a propus
acordarea unui aviz negativ, motivând că reglementarea actuală a sistemului public
de pensii prin Legea nr. 19/2000 este de dată relativ recentă, modificarea ei în
esenţă având implicaţii deosebit de importante asupra unor categorii numeroase ale
populaţiei. Mai mult de atât, pe fond, cât şi din punct de vedere al normelor de
tehnică legislativă, propunerea legislativă este necorespunzătoare şi nu cuprinde
dispoziţii de abrogare a prevederilor actuale şi nici capitolul de dispoziţii
tranzitorii.

Acelaşi punct de vedere cu cel al dlui deputat Wittstock Eberhard-
Wolfgang l-a avut şi dl deputat Tokay György.



Supusă la vot propunerea formulată de cei doi deputaţi a fost acceptată
cu o abţinere şi restul voturilor pentru.

S-a trecut la analizarea punctului 2 înscris pe ordinea de zi, propunerea
legislativă   pentru  abrogarea Ordonanţei de urgenţă nr. 85 din 14.06.2001 şi
Ordonanţei de urgenţă nr. 166 din 17.12.2001 şi menţinerea prevederilor art. 48, 79
şi 80 din Legea nr. 164/2001, aşa cum au fost adoptate de Parlamentul României, la
care dl preşedinte Nicolae Păun a precizat că atât Consiliul Legislativ, cât şi
Guvernul au avizat negativ propunerea legislativă. Domnia sa a menţionat faptul
că, dacă se ia în considerare că în prezent pensiile militare se indexează în cursul
execuţiei bugetare în funcţie de posibilităţile financiare, cu respectarea
angajamentelor semnate de ţara noastră cu organismele financiare internaţionale,
potrivit soldei de grad a cadrelor militare, propunerea legislativă nu îşi are obiectul.
Un alt argument ar fi că art. 2 din propunerea legislativă este neconstituţional,
întrucât încalcă principiul neretroactivităţii legii civile, consacrat de Constituţie în
art. 15 alin. (2) şi că, din punct de vedere tehnico-legislativ, aceasta este întocmită
necorespunzător. Prin urmare, domnia sa propune avizarea negativă a propunerii
legislative.

Supusă votului, propunerea de respingere a înregistrat două voturi
împotrivă şi restul pentru.

Ordinea de zi fiind epuizată, dl preşedinte Nicolae Păun a declarat
închise lucrările şedinţei.

PREŞEDINTE, ÎNTOCMIT,

Nicolae Păun Chisnăr Atena
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