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Ieri, 22 mai 2002, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având pe ordinea de zi

următoarele iniţiative legislative:

1. Propunerea legislativă privind sistemul naţional de pensii.

2. Propunerea legislativă pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă nr.85 din

14.04.2001 şi Ordonanţei de urgenţă nr.166 din 17.12.2001 şi menţinerea

prevederilor art.48, 79 şi 80 din Legea nr.164/2001

La lucrări au participat 14 deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi:

Filip Georgescu (Grupul parlamentar al PSD), Constantin Teculescu,

precum şi domnul deputat Tiberiu Ovidiu Muşetescu (Grupul parlamentar al

PSD), care este membru al Guvernului.

La punctul 1 al ordinii de zi, deputaţii au respins - cu majoritate de

voturi � iniţiativa legislativă în dezbatere. În luarea acestei decizii, deputaţii

au avut în vedere avizele negative de la Consiliul Economic şi Social,

Consiliul Legislativ, punctul de vedere defavorabil al Guvernului, precum şi

faptul că reglementarea în domeniu privind sistemul public de pensii �

respectiv Legea nr.19/2000 � este de dată recentă şi relativ bună. În plus,
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propunerea legislativă are unele carenţe atât de formă � din punct de vedere

al normelor de tehnică legislativă, cât şi de conţinut � prin faptul că nu

cuprinde dispoziţii de abrogare a prevederilor existente în domeniu şi nici

dispoziţii tranzitorii.

La punctul 2 al ordinii de zi, deputaţii au respins - cu majoritate de

voturi � propunerea aflată-n discuţie, luând în consideraţie avizul negativ dat

de Consiliul Legislativ, precum şi punctul de vedere defavorabil al

Guvernului � ca şi caracterul neconstituţional al art.2 din textul propunerii,

care încalcă principiul neretroactivităţii legii civile consacrat de alineatul (2)

al art. 15 din Constituţie.

Secretar

Florea Buga

Întocmit: exp. Gheorghiu V. Laurenţiu
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