
CAMERA  DEPUTAŢILOR
Comisia pentru muncă şi protecţie socială Nr. 27/315/6.02.2003

RAPORT
asupra propunerii legislative privind creşterea cuantumului pensiei
tuturor pensionarilor agricoli la nivelul venitului minim garantat,

stabilit prin Legea nr. 416/2001

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 creşterea cuantumului pensiei tuturor pensionarilor agricoli la nivelul
venitului minim garantat, stabilit prin Legea nr. 416/2001, trimisă cu adresa nr. 454 din 12
decembrie 2002.

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizele primite de la Consiliul
Legislativ, Consiliul Economic şi Social, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi punctul de
vedere al Guvernului.

Comisia a fost sesizată cu dezbaterea şi avizarea propunerii legislative mai sus
menţionate 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 creşterea cuantumului pensiilor
tuturor pensionarilor agricoli la nivelul venitului minim garantat, stabilit prin Legea nr.
416/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Comisia propune plenului respingerea propunerii legislative întrucât prin prevederile
acesteia se încalcă principiul contributivităţii care stă la baza stabilirii pensiilor în sistemul
public.

Majorarea propusă, care are la bază alte criterii, ar crea avantaje pentru o anumită
categorie de persoane, ceea ce contravine şi principiului egalităţii cetăţenilor în faţa legii,
consacrat prin art. 16 alin (1) din Constituţie.

În acelaşi timp, s-ar produce un dezechilibru al actualului sistem public de pensii, în
condiţiile în care pensiile agricultorilor au fost unificare cu cele din sistemul public. Conform
Legii nr. 19/2000, agricultorii care nu aveau vechimea necesară pentru obţinerea pensiei din
sistemul de pensii pentru agricultori, îşi valorifică această vechime prin recalcularea pensiilor
din sistemul public.

Totodată, în cazul în care cuantumul pensiilor anumitor pensionari agricoli s-ar situa sub
nivelul venitului minim garantat, acordat potrivit Legii nr. 416/2001, aceste persoane ar intra sub
incidenţa Legii nr. 416/2001, urmând să beneficieze de un ajutor social lunar acordat în
condiţiile acestui act normativ.



La dezbaterea acestei propuneri legislative au participat ca invitate din partea
Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale: d-na Georgeta Gheorghe � director general şi d-na
Cristina Stroe � expert.

La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, din totalul de 20 membri ai comisiei.

În urma dezbaterii propunerii legislative în şedinţa din data de 5.02.2003, Comisia
propune respingerea acesteia cu 7 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă.
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