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  Comisia pentru egalitatea de şanse          Nr.4c-17/1374/27.09.2017 

           pentru femei şi bărbaţi 
 
 
 
            Proces verbal 

                    al lucrărilor Comisiei din data de 12 septembrie  2017 

 

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

desfăşurat lucrările în ziua de 12 septembrie  2017, având pe ordinea de zi  

dezbaterea şi avizarea următoarelor  propuneri legislative şi proiecte de lege: 

1. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii 

nr.235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional 

elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale  (PLx. 242/2017) 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii              

nr.227/2015 privind Codul fiscal (Plx.243/2017) 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea alin.3, 

al art.1691 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, 

publicată în Monitorul Oficial nr.852, din 20 decembrie 2010            

(PLx. 245/2017) 

 

Şedinţa a fost condusă de doamna  preşedintă  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  proiectului de Lege privind modificarea şi 

completarea Legii nr.235/2010 pentru acordarea burselor de merit 

olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare 

internaţionale  (PLx. 242/2017) a luat cuvântul doamna preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare.  Iniţiativa  legislativă reglementează 

actualizarea cadrului existent privind stimularea excelenţei în învăţământul 

preuniversitar prin burse de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la 

olimpiade şcolare  internaţionale . 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.  

 

2. La dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii  nr.227/2015 privind Codul fiscal (Plx.243/2017) a luat 

cuvântul doamna preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare.  

Inițiativa legislativă reglementează introducerea unor facilităţi fiscale în 

domeniul TVA, respectiv: cota zero pentru livrarea de locuinţe către 

persoane fizice, locuinţe destinate pentru cămine de bătrâni şi de pensionari, 

case de copii şi centre de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap, 

clădiri utilizate în scopuri sociale, difuzare de publicitate prin mass-media, 

susţinerea agriculturii, susţinerea micilor întreprinderi prin majorarea 

plafonului de scutire pentru operaţiuni fără obligaţia plăţii TVA  la 300.000 

lei. 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.  

 

3. La dezbaterea  propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea alin.3, al art.1691 din Legea 263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial nr.852, din 20 

decembrie 2010  (PLx. 245/2017)a luat cuvântul doamna preşedinte şi a 



prezentat obiectul de reglementare.  Propunerea legislativă reglementează 

schimbarea modului de recalculare a drepturilor de pensie conform art. 1691 

în sensul utilizării  „stagiului de cotizare aferent deciziei aflată în plată la 

momentul recalculării „. 

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 Ion Cupă – 

vicepreşedinte, doamna deputat Aida Cristina Căruceru – vicepreşedinte,  

doamna deputat  Mara Mareş – secretar, domnul deputat Claudiu-Augustin 

Ili şanu ,doamna deputat Alexandra-Corina Bogaciu, doamna deputat Mara-

Daniela Calista, doamna deputat  Éva-Andrea Csép, doamna deputat 

Victoria Longher şi domnul deputat Răzvan-Ilie Rotaru . 

 

A absentat:  domnul deputat Iulian Bulai – vicepreşedinte. 

 

   

                 PREŞEDINTE                                                           

        Oana -Mioara BÎZGAN GAYRAL               

 

 

 

                                                                              Întocmit                                                                                                            
                           Consilier  parlamentar 
                Maria Eugenia Barna                    

 


