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Marţi,  19 septembrie 2006   
 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative  pentru modificarea şi completarea  
Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale (Pl.x.-675/13 septembrie 2006). 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative  pentru modificarea şi completarea  
Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale (Pl.x.-676/13 septembrie 2006). 

3. Alte probleme ale Comisiei. 
     

  
Marţi,  19 septembrie 2006   
 

 Şedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 
 Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
 La lucrările Comisiei au fost invitaţi să participe: 

 -  reprezentantul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei;  
- iniţiatoriul propunerii legislative nr. Pl.x.-675/13 septembrie 2006: domnul senator 

Viorel Arion (PNL); 
- iniţiatorii propunerii legislative nr. Pl.x.-676/13 septembrie 2006: doamna senator  

Silvia-Adriana Ticău (PSD), doamna senator Cornelia Cazacu (PD), doamna senator Irina 
Loghin (PRM), doamna senator Silvia Ciornei (PC), domnul senator Dan Mircea Popescu 
(PSD), domnul senator Radu-Cristian Georgescu (PSD), domnul senator Aurel 
Simionescu (PSD), domnul senator Angel Tîlvăr (PSD), domnul senator Paul Păcuraru 
(PNL), domnul senator Nicolae Iorga (PRM), domnul senator Csaba Sógor (UDMR).
 La primul punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 
legislative  pentru modificarea şi completarea  Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de 
pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Pl.x.-675/13 septembrie 2006). 
 Constatând absenţa iniţiatorului, membrii Comisiei au hotărât amânarea dezbaterii 
pentru o viitoare şedinţă. 
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 La al doilea punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 
legislative  pentru modificarea şi completarea  Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de 
pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Pl.x.-676/13 septembrie 2006). 

Domnul senator Aurel Simionescu prezintă, în numele iniţiatorilor, propunerea 
legislativă, arătând că aceasta are în vedere eliminarea discriminării existente între bărbaţi 
şi femei  la stabilirea drepturilor privind pensia, datorată suspendării raporturilor de muncă 
pe perioada creşterii şi îngrijirii copiilor. Calculul pensiei este în prezent afectat negativ de 
perioadele în care salariatul a avut concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului şi, ca 
urmare, veniturile salariale i-au fost diminuate. De aceea, domnul senator roagă membrii 
Comisiei să avizeze favorabil propunerea legislativă. 

La dezbateri generale, membrii Comisiei au apreciat propunerea legislativă ca fiind 
oportună şi necesară, cu atât mai mult cu cât pe plan european există serioase dezbateri  
cu privire la egalitatea de gen în cadrul sistemelor de pensii. 
 Supusă la vot, propunerea legislativă a fost avizată favorabil, cu unanimitate de 
voturi (doamna preşedintă Minodora Cliveti, doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean, 
domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak, domnul secretar Dan Horaţiu Buzatu, domnul 
secretar Ioan Aurel Rus, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina 
Dreţcanu, doamna deputată Florentina Marilena Toma,  domnul deputat Tamas Sandor).  

 
Doamna preşedintă Minodora Cliveti declară şedinţa închisă.  
 

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi, în ziua de 19 septembrie: doamna preşedintă 
Minodora Cliveti, doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean, domnul vicepreşedinte 
Gheorghe Firczak, domnul secretar Dan Horaţiu Buzatu, domnul secretar Ioan Aurel Rus, 
doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, doamna deputată 
Florentina Marilena Toma,  domnul deputat Tamas Sandor.  
 Au absentat de la lucrări: doamna deputată Mona Muscă şi doamna deputată 
Gabriela Creţu. 

   
 
 

       PREŞEDINTĂ,  
 
            Minodora CLIVETI                                   
 

 
 
 

    SECRETAR, 
 

                                          Dan Horaţiu BUZATU 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit:    
 

Expert, Lucia-Cornelia Lepădatu 
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