
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse       Nr. 45/246 /13.06.2006 
           pentru femei şi bărbaţi 

 
           

Sinteza 
lucrărilor Comisiei din zilele   

de 06, 07 şi 08 iunie 2006 
 
 
 
Marţi, 06 iunie 2006   
 

1. Documentare asupra proiectelor şi propunerilor legislative aflate în 
portofoliul de lucrări al Comisiei.  

 
     

Miercuri, 07 iunie 2006 
 

1. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 19 din 17 martie 2000 privind sistemul public 
de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale,  (P.L.x. 479/22 mai 
2006), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională   
          

Joi,  08 iunie 2006 
 

1. Documentare asupra proiectelor şi propunerilor legislative aflate în 
portofoliul de lucrări al Comisiei.  

 
    
Marţi, 06 iunie 2006  
 

La primul punct al ordinei de zi s-a aflat documentare asupra proiectelor 
şi propunerilor legislative aflate în portofoliul de lucrări al Comisiei.  
 
Miercuri, 07 iunie 2006 

 
Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 
Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.  
La primul punct al ordinei de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 

Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19 din 
17 martie 2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale,  (P.L.x. 479/22 mai 2006), Camera Deputaţilor fiind 
Cameră decizională. 

Administrator
Original



Doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean a prezentant, în calitate de 
iniţiatoare, propunerea legislativă ce are drept obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii 
şi alte drepturi de asigurări sociale în sensul introducerii unui nou concept în 
materie, respectiv acela de „pensie peste limită de vârstă” cu caracter 
facultativ. Pensia peste limită de vârstă reprezintă pensia care se obţine la o 
dată ulterioară pensiei pentru limită de vârstă, fără a se depăşi vârsta de 65 
de ani, atât de femei cât şi de bărbaţi, şi are caracter facultativ. Pensia de 
acest tip oferă posibilitatea unor cetăţeni ce îndeplinesc condiţiile desfăşurării 
în continuare a unei profesii, să îşi continue activitatea, obţinând în continuare 
un salariu, şi nu o pensie. Pe de altă parte, acest tip de pensie ajută statul, 
care se confruntă cu apariţia „pensiilor frauduloase”, diminuându-se astfel 
procentual, numărul de cetăţeni ce aspiră la fondul de pensii. 

Supus la vot, proiectul de lege a fost avizat favorabil cu majoritatea de 
voturi, întrunind  un număr de 7 voturi „pentru” (doamna deputată Minodora 
Cliveti, doamna deputată Cornelia Ardelean, domnul deputat Gheorghe 
Firczak, doamna deputată Doina Dreţcanu, doamna deputata Florentina 
Marilena Toma, domnul deputat Ioan Aurel Rus şi domnul deputat Sandor 
Tamas) şi 2 voturi “împotrivă” (domnul deputat Dan Horaţiu Buzatu, doamna 
deputată Olguţa Cocrea). 

Doamna preşedintă Minodora Cliveti s declarat închisă şedinţa. 
 
  

 
Joi,  08 iunie 2006 

 
La primul punct al ordinei de zi s-a aflat documentare asupra proiectelor 

şi propunerilor legislative aflate în portofoliul de lucrări al Comisiei.  
 

 
La lucrările Comisiei au fost prezenţi, în zilele de 06, 07 şi 08 iunie: 

doamna preşedintă Minodora Cliveti, doamna vicepreşedintă Cornelia 
Ardelean, domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak, doamna deputată Olguţa 
Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul deputat Tamas Sandor, 
doamna deputată Florentina Marilena Toma,  domnul deputat Ioan Aurel Rus, 
domnul secretar Dan Horaţiu Buzatu. A absentat de la lucrări doamna 
deputată Mona Muscă, observator în Parlamentul European.  
 
 
 
         PREŞEDINTĂ, 
 
      Minodora CLIVETI    

          SECRETAR, 
 
                           Dan Horaţiu Buzatu           
   

          
                               Expert parlamentar, 
                     Irina Stupar         
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