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Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

PROCES  VERBAL
al şedinţelor comisiei din zilele de 26 şi 27 august 2003

În ziua de 26 august 2003 la lucrările comisiei sunt prezenţi 16 deputaţi,
lipsind domnii deputaţi Marian Sârbu � ministru delegat, Andrei Ioan � grup
parlamentar PSD � delegaţie, Marian Motoc � grup parlamentar PSD şi doamna
deputat Bondi Gyongyike � grup parlamentar UDMR.

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Smaranda Dobrescu,
preşedintele comisiei.

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:
FOND
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.67/2003 privind majorarea pensiilor din sistemul public provenite din
sistemul de asigurări sociale al agricultorilor.

La lucrările comisiei participa ca invitaţi:
1. Domnul Petre Ciotloş � Secretar general al Casei Naţionale de Pensii
şi alte Drepturi de Asigurări Sociale

2. Doamna Adriana Ion � expert în cadrul Ministerului Muncii,
Solidarităţii Sociale şi Familiei.

Domnul Petre Ciotloş face un scurt istoric al sistemului de pensii pentru
agricultori. Domnia sa arată că drepturile de pensie care au fost stabilite
conform legislaţiei aplicabile în sistemul de asigurări sociale al agricultorilor
până la data de 1 aprilie 2001, deşi au fost indexate şi recorelate, nu au depăşit o
medie de 390.000 lei. Ca atare, se impune măsura de majorare a acestora cu
până la 100%  începând cu anul 2004. Această măsură vine în sprijinul celor
care beneficiază numai de pensie proprie provenită din sistemul de asigurări
sociale pentru agricultori. Întrucât prezentul act normativ are în vedere
majorarea drepturilor pentru pensionarii agricultori cu venituri mici care
beneficiază doar de un singur tip de pensie din sistemul public este necesară
luarea de urgenţă a măsurilor de identificare a acestora. Această operaţiune
presupune o activitate laborioasă pentru care se estimează a fi necesară o
perioadă de lucru de cel puţin 3 luni.

Doamna deputat Paula Ivănescu doreşte să afle care este sursa de
finanţare a acestor majorări de pensie.
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Domnul Petre Ciotloş explică, pe larg, cum a fost constituită baza de
venituri, iar sursa, celor peste 6.000 miliarde lei, va fi bugetul asigurărilor
sociale de stat.

Domnul deputat Gheorghe Barbu, pornind de la titlul acestui act
normativ, aflat în discuţie, susţine ca urgenţa acestei Ordonanţe nu se justifică,
fiind mai indicată modificarea art.168 din legea nr.19/2000, iniţierea unui
proiect de lege sau o hotărâre de Guvern.

Domnul Petre Ciotloş arată că art.168 din Legea nr.19/200 face referire la
recorelarea pensiilor şi nu la majorarea acestora. În ceea ce priveşte iniţierea
unui proiect de lege, intrucât problema pensiilor agricultorilor reprezintă o
urgenţă s-a considerat mai oportună elaborarea prezentei ordonanţe. Prin
hotărâre de Guvern se poate face doar o simplă indexare sau recorelare a
pensiilor.

Doamna deputat Maria Apostolescu  întreabă daca această majorare a
pensiilor agricultorilor nu va crea discriminări şi tensiuni sociale între
pensionari. De asemenea, mai doreşte să se facă un calcul real, pe puncte, a
pensiilor pentru agricultori.

Doamna preşedinte Smaranda Dobrescu afirmă că majorarea aceasta este
o necesitate şi face parte din programul de guvernare. În plus nu se poate realiza
un calcul real al punctajului pensiilor la agricultori având în vedere specificul
muncii acestora.

În continuare s-a trecut la dezbaterea pe articole. Proiectul de lege a fost
adoptat în forma prezentată, cu 15 voturi pentru. În cursul dezbaterilor domnii
deputaţi Costel Eugen Popescu, Gheorghe Barbu şi Paula Ivănescu au formulat
3 amendamente care nu au fost acceptate.

În ziua de 27 august 2003 la lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi,
lipsind domnii deputaţi Marian Sârbu � ministru delegat, Andrei Ioan � grup
parlamentar PSD � delegaţie, şi doamna deputat Bondi Gyongyike � grup
parlamentar UDMR.

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Smaranda Dobrescu,
preşedintele comisiei.

S-au purtat discuţii generale asupra proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2003 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi
de asigurări sociale şi pentru modificarea art.II şi III din ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.9/2003, precum şi asupra proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2003 privind sistemul de pensionare
a membrilor personalului diplomatic şi consular.

PREŞEDINTE, SECRETAR,
       Smaranda DOBRESCU Pavel Todoran


