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  Comisia pentru egalitatea de şanse          Nr.4c-17/1406/23.10.2017 

           pentru femei şi bărbaţi 
 
 
 
            Proces verbal 

                    al lucrărilor Comisiei din data de 3 octombrie  2017 

 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi-a 

desfăşurat lucrările în ziua de 3 octombrie  2017, având pe ordinea de zi  

dezbaterea şi avizarea următoarelor  propuneri legislative şi proiecte de lege: 

1.Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

educaţiei naţionale nr.1/2011  (PLx. 247/2017) 

2.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul Fiscal  (Plx.299/2017) 

3.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul Fiscal  (PLx. 300/2017) 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.1 din 

Legea nr.15/09.01.2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 

construirea unei locuinţe proprietate personală (PLx. 301/2017) 

 

Şedinţa a fost condusă de doamna preşedinte Oana – Mioara Bîzgan 

Gayral care a declarat deschise lucrările  Comisiei şi a supus la vot proiectul 

ordinii de zi, acesta fiind aprobat cu majoritate de voturi.  



 

1. La dezbaterea propunerii legislative privind modificarea şi 

completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011  (PLx. 247/2017) a luat 

cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare.  

Inițiativa legislativă reglementează acordarea subvenţiilor de bază, 

complementare şi suplimentare, nediscriminatoriu, tuturor unităţilor şcolare 

preuniversitare, inclusiv învăţământului privat. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.  

2.  La dezbaterea  propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal  (Plx.299/2017) a 

luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare.  

Inițiativa legislativă  vizează introducerea unor corecţii de ordin fiscal şi 

reduceri de contribuţii , în vederea susţinerii creşterii salariului minim pe 

conomie , de la 1250 lei la 1450 lei, începând cu data de 1 febr 2018 . 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil.  

3.  La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal  (PLx. 300/2017) a 

luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. 

Iniţiativa legislativă reglementează  introducerea unor corecţii de ordin 

fiscal, respectiv reduceri de contribuţii , aferente primelor 32 de ore 

suplimentare  de muncă/lună , cu excepţia veniturilor salariale sau asimilate 

pentru personalul plătit din fonduri publice. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, întocmirea unui aviz  nefavorabil. 

 4. La dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea art.1 din Legea nr.15/09.01.2003 privind sprijinul acordat 

tinerilor pentru construirea unei locuin ţe proprietate personală (PLx. 

301/2017) a luat cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de 



reglementare. Iniţiativa legislativă  reglementează introducerea unor noi 

soluţii pentru  a rezolva deficitul de terenuri prin achiziţie, schimb sau 

donaţii  de la terţe persoane  şi acordarea acestora  pentru tinerii căsătoriţi . 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, întocmirea unui aviz  nefavorabil.  

 
 

În cadrul lucrărilor şedinţei Comisiei au fost prezenţi:  doamna deputat 

Oana-Mioara Bîzgan Gayral – preşedinte, domnul deputat Iulian Bulai – 

vicepreşedinte, doamna deputat Mara-Daniela Calista, doamna deputat  Éva-

Andrea Csép, domnul deputat Claudiu-Augustin Ilişanu, doamna deputat 

Peţa Eliza – Mădălina în locul doamnei deputat Alexandra-Corina Bogaciu. 

 

Au absentat: doamna deputat Aida Cristina Căruceru – vicepreşedinte, 

domnul deputat Ion Cupă – vicepreşedinte, doamna deputat  Mara Mareş – 

secretar, doamna deputat Victoria Longher şi domnul deputat Răzvan-Ilie 

Rotaru . 

 

 

   

                  PREŞEDINTE                                                           

   Oana -Mioara BÎZGAN GAYRAL               

 

 

 

 

 

                                                                              Întocmit                                            
                           Consilier  parlamentar 
                Maria Eugenia Barna                    

 


