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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 7 octombrie  2003

La şedinţă au participat un număr de 12 deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi:
Filip   Georgescu şi Ovidiu Tiberiu Muşetescu, din Grupul parlamentar al  PSD,  şi Mera Liviu-
Alexandru, din Grupul parlamentar al PD, aflat în concediu   medical.

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun, preşedintele comisiei care, în
deschidere, a prezentat spre aprobare proiectul ordinii de zi, pe care a fost înscrisă, ca unic punct,
propunerea legislativă pentru completarea alineatului 3 al articolului 86 din Legea nr.19/2000
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.

Ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
În deschiderea dezbaterilor, dl preşedinte Nicolae Păun a făcut o serie de precizări:

- Comisia noastră este sesizată pentru aviz.
- Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alineatului 3 al  articolului 86
din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi  de  asigurări  sociale,  în
sensul  că odată cu decizia de pensionare se va transmite persoanei care solicită pensionarea şi
fişa de calcul a pensiei, pentru a-i da posibilitatea acesteia să verifice datele în funcţie de care i s-
au calculat drepturile de pensie şi să formuleze o eventuală contestaţie împotriva deciziei de
pensionare în termenul legal.
- Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.
- Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă, cu o serie de observaţii de
tehnică legislativă.

Înscris la cuvânt, dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang consideră că
modificarea cerută prin propunerea legislativă este o chestiune simplă  şi firească şi propune
acordarea unui aviz favorabil, cu recomandarea ca la întocmirea raportului să fie luate în
considerare recomandările formulate în aviz de Consiliul Legislativ.

Membrii comisiei au fost de acord cu propunerea făcută în unanimitate.
Ordinea de zi fiind epuizată, dl preşedinte Nicolae Păun a declarat închise lucrările

şedinţei.
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Nicolae Păun  Chisnăr Atena
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