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AVIZ
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea
art. 37 al Legii nr. 53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte
drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea
personalului din aparatul Parlamentului României

Cu adresa nr. 417 din 18.11.2002, Biroul Permanent, conform art. 86 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, a sesizat pentru examinare şi avizare Comisia
pentru Buget, Finanţe şi Bănci cu propunerea legislativă pentru modificarea şi
completarea art. 37 al Legii nr. 53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale
senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul
Parlamentului României.
In urma examinării, în şedinţa din data de 27.11.2002, Comisia, cu
unanimitate de voturi, a hotărât respingerea din următoarele considerente:
Potrivit art. 137 alin. (5) din Constituţia României “nici o cheltuială
bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare”. În acelaşi sens,
art. 10 alin. (2) din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice, cu completările
ulterioare, prevede că atunci când, în cursul execuţiei bugetare, se fac propuneri de
elaborare a unor acte normative a căror aplicare atrage micşorarea veniturilor sau
majorarea cheltuielilor aprobate prin buget, iniţiatorii au obligaţia să prevadă şi
mijloacele necesare acoperirii golului de venituri sau sporului de cheltuieli, dispoziţie
care lipseşte din textul propunerii legislative.
În prezent, sistemul de pensionare al persoanelor din aparatul Parlamentului
României este reglementat de dispoziţiile generale în materie, respectiv Legea nr.
19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu
modificările şi completările ulterioare.
Odată cu intrarea în vigoare a acestei legi art. 37 al Legii nr. 53/1991 a fost
abrogat implicit.
Promovarea acestei propuneri legislative ar crea avantaje pentru o anumită
categorie de persoane prin acordarea unor drepturi preferenţiale, conducând astfel la
apariţia unor inechităţi între pensionari, ceea ce contravine prevederilor art. 16 (1) din

Constituţia României potrivit cărora “cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a
autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări”.
Menţionăm că, pentru eliminarea inechităţilor între generaţii diferite de
pensionari în ceea ce priveşte cuantumul pensiilor, Guvernul are deja stabilit un
program de recorelare a pensiilor, care se va desfăşura pe o perioadă de 3 ani şi care
are ca obiectiv stabilirea proporţiilor fireşti între diferitele categorii de pensionari.
Aplicarea prevederilor acestei iniţiative legislative ar conduce la majorarea
cheltuielilor cu pensiile finanţate din bugetul de stat, creând presiuni asupra bugetului
consolidat şi încălcând criteriile de performanţă convenite cu organizaţiile financiare
internaţionale în ceea ce priveşte cheltuielile şi respectiv, deficitul bugetului general
consolidat.
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