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Sinteza  
lucrărilor Comisiei din zilele 

de 6 şi 7 decembrie 2006 
 

 
 

Miercuri 6 decembrie  
 
1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea art.385, 

alin.(1) şi (7) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx 875/13 
noiembrie 2006) 

 
2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx 877/13 
noiembrie 2006) 

 
  

Joi 7 decembrie  
 

 1.  Documentare privind Strategia Naţională pentru Implementarea “Anului 
European al Egalităţii de Şanse pentru Toţi - anul 2007” 

 
  

Miercuri,  6 decembrie  
  

 Şedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 
 Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 

 
La primul punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative pentru modificarea art.385, alin.(1) şi (7) din Legea nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii (Plx 875/13 noiembrie 2006) 

Prin această propunere legislativă se propune modificarea Legii nr.95/2006, în 
sensul egalizării vârstei de pensionare a medicilor, astfel încât aceasta să fie de 65 de 
ani, indiferent de sex, permiţând, în acelaşi timp, pensionarea, la cerere, conform 
reglementării generale, respectiv a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi 
alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.  
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 Supusă la vot, propunerea legislativă a fost avizată favorabil, cu 5 voturi  
„pentru” (doamna preşedintă Minodora Cliveti, domnul vicepreşedinte Gheorghe 
Firczak, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, doamna 
deputată Florentina Marilena Toma), 1 vot “împotrivă” (domnul secretar Dan Horaţiu 
Buzatu) şi „o abţinere” (domnul deputat Tamas Sandor).  
 La al doilea punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii  
legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii (Plx 877/13 noiembrie 2006). 
  Această propunere legislativă are ca obiect de reglementare şi amendarea Legii 
nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, în sensul că există posibilitatea 
pensionării anticipate, la vârstele prevăzute în Legea nr. 19/2000, privind sistemul 
public de pensii, daca îndeplinesc condiţiile de stagiu de cotizare prevăzute de lege.   
 Supusă la vot, propunerea legislativă a fost avizată favorabil, cu 5 voturi  
„pentru” (doamna preşedintă Minodora Cliveti, domnul vicepreşedinte Gheorghe 
Firczak, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, doamna 
deputată Florentina Marilena Toma), 1 vot “împotrivă” (domnul secretar Dan Horaţiu 
Buzatu) şi „o abţinere” (domnul deputat Tamas Sandor).  
 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat închisă şedinţa. 
  

Joi 7 decembrie  
 

 Pe ordinea de zi s-a aflat Documentarea privind Strategia Naţională pentru 
Implementarea “Anului European al Egalităţii de Şanse pentru Toţi - anul 2007”.  
 Membrii Comisiei s-au documentat asupra Strategiei Naţionale, precum şi asupra 
Startegiei Comisiei Europene şi au identificat posibilităţi de dezbatere şi acţiune pe care 
Comisia le va avea în vedere pentru derularea, în anul următor, a unor parteneriate cu 
instituţiile şi autorităţile cu atribuţii în domeniu dar şi cu societatea civilă, în special cu 
ONG-urile cu a activitate în materie. 

 
In zilele de 6 şi 7 decembrie, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna 

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

        
   PREŞEDINTĂ, 

         
 Minodora CLIVETI                     

SECRETAR, 
 

Dan Horaţiu Buzatu  
         

 
        Întocmit:    

          Lucia-Cornelia Lepădatu, 
           consilier parlamentar     
                                                                                                                                                                  Alexandru Mazilu, 
                         expert parlamentar 
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